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Resumo  

Este estudo foi desenvolvido com a finalidade de compreender a possível intervenção de 

Campylobacter spp. como agente etiológico de lesões de necrose em fígados de frangos 

abatidos para consumo.  

Desta forma, procedeu-se ao isolamento de Campylobacter spp. de amostras de fígado 

de frango com e sem lesões necróticas. Adicionalmente foram analisados factores de 

virulência (cadF e cdtB) e perfil de resistência a antibióticos das estirpes isoladas. De 

um total de 45 amostras de fígados analisadas, 24 apresentavam lesões e 21 não 

possuíam lesões. Campylobacter spp. foi isolado de 70,8% das amostras de fígado com 

lesões necróticas (17/24) e de 33,3% das amostras de fígado sem lesões (7/21). Este 

resultado permite afirmar que existe uma associação altamente significativa (Phi = 

0,472, valor de p <0,01) entre a presença de fígados com lesões de necrose hepática e o 

isolamento de Campylobacter. Foi observada uma elevada resistência ao ácido 

nalidíxico (100%), norfloxacina (100%), ciprofloxacina (95,8%), ampicilina (91,6%) e 

tetraciclina (75%) nos isolados de Campylobacter spp. Adicionalmente, pela técnica de 

PCR, identificou-se a presença de genes de virulência, cdtB e cadF, em 75% e 68,8% de 

amostras positivas, respectivamente.  Estirpes isoladas de fígado com e sem lesões 

apresentaram resultados semelhantes no que diz respeito aos factores de virulência e 

perfil de resistência aos antibióticos, demonstrando que estirpes potencialmente 

patogénicas são comuns entre os isolados de fígados de aves. 

A relação entre a presença de lesões necróticas hepáticas e a infecção por 

Campylobacter spp. observada neste estudo, indica a possibilidade de utilizar essas 

lesões macroscópicas como indicador visível e de confiança da presença de 

Campylobacter spp. no bando de aves, tornando-se assim uma importante ferramenta 

para apoiar a implementação de medidas de correcção a nível de explorações avícolas. 

Esta metodologia pode contribuir para uma monitorização rápida e eficaz dos efectivos, 

permitindo a aplicação de medidas de intervenção efectivas e atempadas na exploração 

com vista a reduzir a infecção por Campylobacter spp. 

 
 
Palavras-chave: Campylobacter, fígado, frango, necrose hepática, matadouro 
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Abstract 

This study was developed in order to understand the possible intervention of 

Campylobacter spp. as etiological agent of necrotic hepatic lesions in poultry.  

This way, Campylobacter spp. was isolated from poultry liver with and without necrotic 

lesions. Additionally, virulence factors (cadF and cdtB) and antimicrobial resistance 

profile of the isolated strains were analysed. From a total of 45 liver samples analysed, 

24 presented lesions and 21 were clean. Campylobacter spp. was isolated from 70.8% 

of liver samples with necrotic lesions (17/24) and from 33.3% of liver samples without 

lesions (7/21). This result enables to state that exists a highly significant association 

(Phi = 0.472; p-value < 0.01) between the presence of livers with hepatic necrosis 

lesions and Campylobacter isolation. A high resistance to nalidixic acid (100%), 

norfloxacin (100%), ciprofloxacin (95.8%), ampicillin (91.6%) and tetracycline (75%) 

was observed among Campylobacter spp. isolates. Also, PCR detection of cdtB and 

cadF virulence and toxin genes, revealed 75% and 68.8% of positive samples, 

respectively. Strains isolated from livers with and without lesions presented similar 

results with respect to virulence factors and to antimicrobial resistance profiles, 

demonstrating that these putative pathogenic determinants are widespread among the 

isolates from poultry livers. 

The relationship between the presence of hepatic necrotic lesions and Campylobacter 

spp. infection observed in this study, indicates the possibility of using these 

macroscopic lesions as visible and reliable indicator of Campylobacter spp. presence in 

poultry flock, and, thus, becoming an important tool to support the implementation of 

corrective measures at poultry farms level. This methodology could contribute for an 

accurate time-efficient monitoring and to the development of effective prevention and 

intervention measures for Campylobacter spp. infection as well as cost reduction. 

 

 

Key words: Campylobacter, liver, poultry, hepatic necrosis, slaughterhouse  
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Preâmbulo  

O presente trabalho encontra-se estruturado em 6 capítulos, os quais se passam a 

descrever. 

O capítulo 1, referente à revisão bibliográfica, aborda 5 tópicos, nos quais se 

começa por descrever o género Campylobacter spp., referindo-se as suas características 

gerais, a sua importância nos animais bem como no Homem e também as espécies de 

Campylobacter spp. e respectivos  reservatórios. Em seguida refere-se a importância do 

Campylobacter como agente zoonótico a nível mundial, e os sintomas que provocam na 

saúde humana. Segue-se informação relativa à ocorrência de Campylobacter spp. em 

fígados e carne de frangos e associação entre a presença de Campylobacter spp. em 

fígados de frangos como possível causador de lesões de necrose hepática. Aborda-se 

também a susceptibilidade de Campylobacter spp. a antibióticos, constatando-se o 

aumento de resistência a determinados antibióticos, e por fim, a fechar este capítulo, 

refere-se os factores de virulência, isto é, a presença de genes de virulência em 

Campylobacter spp. 

No capítulo 2, encontram-se descritos os objectivos propostos a alcançar com 

este trabalho de investigação. 

  O capítulo 3 é referente ao artigo resultante do trabalho de investigação, que foi 

submetido à revista cientifica International Journal of Food Microbiology, e neste 

pode-se consultar, entre outras partes, a componente prática, onde se encontram todas as 

etapas do procedimento experimental, nomeadamente a amostragem, o isolamento de 

Campylobacter spp., a identificação pela técnica de PCR do género Campylobacter spp. 

e as espécies C. jejuni e C.coli, os testes de susceptibilidade a antibióticos e a detecção 

dos genes de virulência por PCR. Ainda neste capítulo, inseridos no artigo, são 

apresentados e descritos todos os resultados obtidos neste trabalho, como os resultados 

do isolamento de Campylobacter spp., os resultados dos testes de susceptibilidade a 

antibióticos e da detecção de genes de virulência por PCR em Campylobacter. 

O capítulo 4 é dedicado à discussão dos resultados obtidos com este trabalho 

experimental, sendo comparados os resultados com outros obtidos em estudos 

semelhantes, e são explicados. 

No capítulo 5, são apresentadas as conclusões retiradas deste trabalho. 

Por último, são apresentadas no capítulo 6, as referências bibliográficas 

utilizadas na elaboração deste trabalho não incluídas no artigo.  
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No final, encontram-se os anexos relativos à composição dos meios utilizados no 

isolamento de Campylobacter spp., nos testes de susceptibilidade a antibióticos bem 

como o Boiling method, adaptado de Sambrook et al., 1989. 
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Capítulo 1 – Revisão Bibliográfica 

1.1  Introdução  

1.1.1. Campylobacter spp. 

O género Campylobacter, constitui, com os géneros Arcobacter, 

Dehalospirillum e Sulfurospirillum, a família das Campylobacteraceae que pertence à 

classe Epsilon Proteobacteria (filo das "Proteobacteria", reino das "Bacteria" ou 

das"Eubacteria") (Gomes, 2008). 

As bactérias do género Campylobacter são bastonetes Gram-negativos, 

encurvados ou em forma de S ou de forma espiralada, não esporulados com 0,2 a 0,5µm 

de diâmetro de largura e 0,5 a 5,0 µm de comprimento; em culturas antigas ou expostas 

ao ar por longos períodos, podem formar corpos cocóides ou esféricos; geralmente 

muito móveis (movimento de cambalhotas) graças a um flagelo localizado em uma ou 

nas duas extremidades da célula (Humphrey et al., 2007). Estas bactérias são 

quimiorganotróficas, sendo incapazes de utilizar açúcares (quer por oxidação quer por 

fermentação); são oxidase positivas, são catalase variáveis, não hidrolisam a gelatina 

nem a ureia (com excepção às linhagens atípicas do Campylobacter lari e linhagens do 

Campylobacter sputorum biovar Paraureolyticus), são microaerófilas necessitando para 

o seu desenvolvimento de um ambiente contendo 5% de oxigénio, 10% de dióxido de 

carbono e 85% de azoto e multiplicam-se melhor no intervalo de temperatura de 32 a 

43ºC (Gomes, 2008). O pH óptimo para o desenvolvimento do género Campylobacter 

situa-se entre 5,8 e 8,0, ficando inactivos a pH inferior a 4,9 (Boxall, 2005). 

As espécies termófílas são caracterizadas pela sua capacidade para melhor se 

multiplicar entre 42 e 43°C e pela incapacidade de se multiplicarem a 25°C. (Quinn et 

al., 2002). As principais características que permitem diferenciar as espécies termófilas 

encontram-se no quadro 1, e de acordo com Gunther e Chen (2009), a diferenciação das 

espécies pode ser feita com base na hidrólise do hipurato (Campylobacter jejuni) e na 

sensibilidade ao ácido nalidíxico. 
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Quadro 1: Reacções diferenciais e características bioquímicas das espécies termófilas 

(C. jejuni, C. coli e C. lari).  

Características bioquímicas C. jejuni C. coli C. lari 

Multiplicação a 25ºC - - - 

Multiplicação a 37ºC + + + 

Multiplicação a 42ºC + + + 

Multiplicação em Glicina 1% + + + 

Redução do nitrato + + + 

Catalase + + + 

Oxidase  + + + 

H2S (TSI) - - - 

Hidrólise do Hipurato + - - 

Acetato de Indoxil  + + - 

Susceptibilidade ao Ácido 
Nalidíxico 

S S R 

Susceptibilidade à Cefalotina R R R 

(+) Reacção positiva; (-) Reacção negativa; (R) Resistente; (S) Sensível. 

(Fonte: Adaptado de Hunt et al., 2001)     

 

Segundo Euzéby (2009), o género Campylobacter spp. é composto por 29 

espécies e 13 subespécies: C. avium, C. butzleri, C. canadensis, C. cinaedi, C. coli, C. 

concisus, C. cryaerophylos, C. cuniculorum, C. curvus, C. fennelliae, C. fetus 

(subespécie fetus e subespécie venerealis), C. gracilis, C. helveticus, C. hominis, C. 

hyoilei, C. hyointestinalis (subespécie hyointestinalis e subespécie lawsonii), C. 

insulaenigrae, C. jejuni (subespécie jejuni e subespécie doylei), C. lanienae, C. lari 

(subespécie concheus e subespécie lari), C. mucosalis, C. mustelae, C. nitrofigilis, C. 

peloridis, C. pylori (subespécie pylori e subespécie mustelae), C. rectus, C. showae, C. 

sputorum (subespécie bubulus, subespécie mucosalis e subespécie sputorum) e C. 

upsaliensis. Das espécies e subespécies identificadas, as mais importantes para o 

Homem e animais como agentes patogénicos, são as que pertencem ao grupo das 

termófilas, nomeadamente Campylobacter jejuni, Campylobacter coli e Campylobacter 

lari. Campylobacter jejuni e Campylobacter coli constituem as espécies que são, com 
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maior frequência, isoladas em casos de gastroenterites em humanos e animais. Algumas 

estirpes de Campylobacter jejuni, Campylobacter fetus subespécie venearealis e 

Campylobacter fetus subespécie fetus provocam infertilidade e aborto em bovinos, 

sendo a última ocasionalmente isolada em humanos com septicemia (Klena et al., 

2004). No quadro 2 encontram-se descritas algumas das principais espécies de 

Campylobacter spp., bem como os respectivos reservatórios e eventual poder 

patogénico para o Homem e animais. 

 

Quadro 2: Principais espécies e reservatórios de Campylobacter spp.  

 

Campylobacter spp. 

 
Fonte (s) 

 
Poder patogénico 
(eventual) para o 

Homem 

 
Poder patogénico 
(eventual) para o 

animal 

C. canadensis Ave - - 

C. coli Suínos, Aves, 
bovinos, ovinos 

Gastroenterites, 
septicemias, abortos 

Gastroenterites nos suínos 
e macaco, abortos nos 

roedores 

C. concisus 
Homem Gastroenterites 

 

- 

 

C. curvus Homem Gastroenterites 

 

- 

C. fetus subsp. fetus 

 

Bovinos, ovinos Septicemias, 
gastroenterites, 

abortos, meningites 

Abortos em ovinos e 
bovinos 

C. fetus subsp. 

venerealis 

Bovinos Septicemias Esterilidade enzoótica dos 
bovinos, abortos nos 

bovinos 

C. gracilis Homem Abcessos - 

C. helveticus Cães e gatos - Gastroenterite nos cães e 
gatos 

C. hominis Homem Espécie comensal do 
intestino 

- 

C. hyointestinalis subsp. 
hyointestinalis 

Suínos, bovinos, 
hamsters, Homem 

Gastroenterites Enterites nos suínos e 
bovinos 

C. hyointestinalis subsp. 
lawsonii 

Suínos 
(estômago) 

- - 
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C. insulaenigrae Mamíferos 
marinhos 

- - 

C. jejuni subsp. doylei Homem Gastroenterites, gastrites, 
septicemias 

- 

C. jejuni subsp. jejuni 

 

Aves, suínos, 
ruminantes, 

cães, gatos, água, 
visons, coelhos, 

insectos 

Gastroenterites, 
septicemias, meningites, 

abortos, síndrome de 
Guillain-Barré 

Abortos (ovinos, 
caprinos, bovinos), 

gastroenterites, hepatite 
aviaria 

C. lanienae Homem - - 

C. lari 

 

Aves, água doce, 
água de mar, 
cães, gatos, 

macacos, equinos, 
focas 

Gastroenterites, 
septicemias 

Gastroenterites nas aves 

C. mucosalis Suínos - Enterites necróticas nos 
suínos 

C. rectus Homem 

 

Periodontites - 

C. showae Homem Periodontites - 

C. sputorum Ovinos, bovinos 

 

- - 

C. upsaliensis 

 

Cães, gatos, 
Homem 

Gastroenterites, 
septicemias, abcessos, 

abortos 

Gastroenterites nos cães e 
gatos 

(Fonte: Adaptado de Gomes, 2008) 

 

1.1.2. Campylobacter spp., como agente zoonótico  

As zoonoses são infecções e doenças que são transmissíveis de animais para os 

humanos. A infecção pode ser adquirida directamente dos animais ou através da 

ingestão de alimentos contaminados. A gravidade desta doença no Homem pode variar 

de sintomas leves a condições de risco de vida (EFSA, 2009). 

Campylobacter spp. é reconhecido como uma causa de doença diarreica em 

humanos desde 1972 (Hariharan et al., 2004). 

De acordo com o Relatório “Tendências e origens das zoonoses e agentes 

zoonóticos na União Europeia em 2007” publicado pela EFSA a 20 de Janeiro de 2009, 

o género Campylobacter spp. continua a ser o principal agente patogénico responsável 

por gastroenterites nos seres Humanos na União Europeia (UE). O número de casos 
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notificados e confirmados de Campilobacteriose em humanos na UE aumentou de um 

total de 175.561 em 2006 para 200.507 em 2007, ou seja, houve um aumento de quase 

25.000 casos. No entanto, as taxas de notificação da UE diminuíram de 47,1 / 100.000 

em 2006 para 45,2 / 100.000 em 2007. A provável explicação que é apresentada para o 

sucedido é a entrada de dois novos Estados-Membros (EMs) para a UE em 2007 com 

grandes populações e com apenas um número reduzido de casos de Campilobacteriose 

relatados, aliada ao facto de em Itália a notificação da Campilobacteriose não ser 

obrigatória e por isso apenas os casos identificados através de laboratórios foram 

notificados, podendo deste modo não ser representativo do país, bem como apenas, só 

no ano de 2007 e ao final de vários anos a Itália apresentou os primeiros casos 

notificados.  

È ainda referido no mesmo relatório que à “excepção da Estónia, Hungria, 

Lituânia, Holanda e Espanha, todos os países da UE declararam um aumento no número 

de casos confirmados em 2007 comparado com 2006. Sendo que a Alemanha e o Reino 

Unido apresentaram o maior aumento de casos confirmados de 2006 a 2007, 27,0% 

(mais 14.072 casos) e 10,9% (mais 5.681 casos), respectivamente.  

A doença em pessoas muito jovens e idosas pode ser grave e deixar sequelas 

(EFSA, 2008), bem como por vezes a associação com o aparecimento de casos de artrite 

reactiva e de síndrome de Guillain-Barré (doença auto-imune que se manifesta por uma 

polineuropatia inflamatória aguda progressiva caracterizada por debilidade muscular 

que, por vezes, conduz à paralisia) pode levar à necessidade de hospitalização (FDA, 

2009). 

  Normalmente, a dose infecciosa destas bactérias é baixa, 500 UFC. As espécies 

mais comummente associadas com infecção humana são C. jejuni seguida de C. coli e 

C. lari, mas outras espécies de Campylobacter também são conhecidas como causa de 

infecção no Homem. A infecção por C. jejuni no Homem ocorre através da invasão das 

células epíteliais do íleo e intestino grosso, graças à quimiotaxia e motilidade alta, que 

causa diarreia inflamatória geralmente moderada e que por vezes pode conter sangue 

(geralmente oculto) (Hariharan et al., 2004). Outros sintomas frequentemente presentes 

são febre, dor abdominal, náuseas, dor de cabeça e dores musculares.  A doença 

geralmente ocorre 2-5 dias após a ingestão de alimentos ou água contaminados.  A 

doença geralmente dura 7-10 dias, e a maioria das infecções são auto-limitadas e não 

são tratadas com antibióticos.  No entanto, o tratamento com eritromicina reduz a 
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duração do tempo que os indivíduos infectados levam a eliminar a bactéria nas fezes 

(Moore et al., 2005). 

As espécies de Campylobacter spp. podem colonizar o trato intestinal das aves 

em níveis elevados (EFSA, 2008), podendo contaminar as carcaças e vísceras 

comestíveis durante o abate, fazendo perpetuar o agente ao longo da linha de produção 

de alimentos, nomeadamente até à fase de produtos acabados e prontos para consumo. 

As principais causas de Campilobacteriose estão associadas à carne contaminada, não só 

através do seu consumo directo (mal cozinhada) como também como fonte de 

contaminação cruzada de outros alimentos consumidos crus, como por exemplo, as 

saladas (WHO, 2009). 

 

 
1.1.3. Campylobacter  spp. em carne e fígado de frangos 
 

Alimentos de origem animal, em especial de aves, foram identificados como um 

factor de risco para a infecção humana (Nadeau et al., 2003; Nielsen et al., 2006). 

Vários estudos já haviam enfatizado a importância das aves como reservatório e fonte 

de C. jejuni, como resultado da sua infecção e de contaminação ao nível das explorações 

e dos matadouros (Herman et al., 2003). Por exemplo no Japão, Campylobacter jejuni 

foi isolado de 71,2% das amostras de aves de retalho (Saito et al., 2005) e, na 

Dinamarca, Campylobacter spp. foi encontrado em 36% das aves no matadouro 

(Nielson et al., 1997). Mais tarde, Son et al., (2007) relataram uma maior ocorrência 

(78,5%) de Campylobacter spp. em carcaças de frangos em matadouro após a 

refrigeração. 

De acordo com Suzuki e Yamamoto (2009), na América do Norte, Europa e 

Japão, o consumo de carnes de frango e/ou subprodutos é a principal fonte de infecção 

por Campylobacter spp. para o Homem. Segundo estes autores a prevalência de 

Campylobacter spp. em aves de capoeira  nos mercados Europeus, é superior a 50%, 

sendo as excepções a Estónia e a  Bélgica, com taxas de prevalência de 8% e 17%, 

respectivamente.  C. jejuni foi a espécie mais prevalente, tanto dentro como  fora da 

Europa, com excepção da Tailândia e África do Sul. 

Segundo a QUALFOOD (2009), as análises realizadas pela Food Standards 

Agency (FSA) entre Maio de 2007 e Setembro de 2008, revelaram que a bactéria 
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Campylobacter estava presente em 65% das amostras de carne fresca de aves (de um 

total de 3.274 amostras) recolhidas em estabelecimentos de venda a retalho. 

No quadro 3, encontram-se expostos vários casos de isolamento de 

Campylobacter spp. em frangos recolhidos em superfícies de venda a retalho de 

diversos Países. 

 

Quadro 3: Isolamento de Campylobacter spp. em carne de frango 

País Amostra (n) Local Ocorrência Ref.Bibliográficas 

EUA Frango (?) Venda a retalho 69% Willis e Murray, 1997 

Alemanha Frango (?) Matadouro 45,9% Atanassova e Ring, 1999 

China   Frango (22) Venda a retalho 68% Shih, 2000 

Irlanda Frango (?) Venda a retalho 65% Cloak et al., 2001 

Espanha Frango (?) Venda a retalho 49.5% Domínguez et al., 2002 

Polónia  Frango (?) Venda a retalho 88,5% Daczkowska-Kozon, 2002 

Bélgica  Frango (?) Matadouro  73% Rasschaert et al., 2007 

Irlanda do Norte Frango (?) Venda a retalho 91% Moran, et al., 2009  

França     Frango (425) Matadouro  87,5% Hue, et al., 2010 

 

 

Os fígados dos frangos são também um potencial risco para a saúde dos 

consumidores, pois Campylobacter spp. é frequentemente isolado a partir deste órgão, 

quer da superfície hepática, devido a possível contaminação cruzada causada pelo 

manuseamento incorrecto das miudezas e mesmo da carcaça de frango durante o abate 

ou mesmo na cadeia de distribuição, como demonstrado por Fernández e Pisón (1996) 
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em que isolou Campylobacter spp. em 92,7% de amostras de fígados de frangos 

comerciais; quer do interior do fígado, como possível infecção do frango e 

consequentemente infecção do fígado, como demonstrado por Barot et al., (1983), em 

que isolou Campylobacter jejuni em 17% das amostras (20/117) e por Kenar et al., 

(2009) que isolou Campylobacter jejuni em 20% de amostras do tecido hepático 

(30/150). 

No entanto, em alguns casos, este agente pode ser responsável pelo 

desenvolvimento da doença clínica em frangos. Nestes casos, as principais alterações 

estão localizadas no trato intestinal (Shane, 1997). Também é possível observar lesões 

necróticas no fígado, que podem ser identificadas durante a inspecção post mortem no 

matadouro. As estirpes de Campylobacter jejuni envolvidas nestes casos, são 

consideradas por alguns autores, de carácter mais virulento pela sua capacidade de 

invasão e toxigenecidade (Clark e Bueschkens, 1988, citado por Shane, 1997). Boukraa 

et al., (1991) relataram a presença de Campylobacter termofílico em 21,1% (47/223) 

dos fígados com lesões necróticas analisados. Como referido, o facto de Campylobacter 

jejuni se encontrar no interior do fígado devido a infecção do frango in vivo, pode ser 

responsável pelo aparecimento de lesões (hepatite necrótica), figura 1, servindo em 

matadouro como um indicador visível do possível estado sanitário do bando de aves.  

 

Figura 1: Fígados de frango com hepatite necrótica, confirmada por histopatologia. 

(Fonte: Arquivo Fotográfico Inspecção Sanitária da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 2009) 

 

1.1.4. Susceptibilidade aos Antibióticos 

Actualmente a preocupação com surtos de toxinfecções alimentares tem 

aumentado devido ao frequente isolamento de estirpes resistentes a antibióticos tanto 
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em animais como no homem. O desenvolvimento de resistência em bactérias 

zoonóticas parece estar relacionado primeiramente com o uso de antibióticos em 

produção intensiva de animais, podendo portanto alimentos de origem animal como 

carne de aves representar um veículo de transmissão de estirpes resistentes para o 

homem (Pezzotti et al., 2003).  

Smith et al., (2000) refere que as aves de capoeira são a fonte mais 

frequentemente identificada de infecções por Campylobacter, sugerindo que o aumento 

na proporção de infecções em humanos por Campylobacter resistente às 

fluoroquinolonas é principalmente devido às fluoroquinolonas utilizadas na produção 

de alimentos de origem animal, particularmente em aves de capoeira. 

Os agentes antimicrobianos são usados extensivamente na produção de aves e 

geralmente são administrados na alimentação animal ou na água. Os antibióticos são 

utilizados, na profilaxia da doença, metafilaxia, e no tratamento.  A permissão do seu 

uso para promover o crescimento varia entre países e regiões.  Por exemplo, o uso de 

antibióticos para promoção do crescimento é proibido na União Europeia (UE) mas é 

permitido nos EUA e Canadá e em grande parte do resto do mundo (Gyles, 2008). 

Normalmente, a Campilobacteriose Humana é auto-limitante e o tratamento com 

antibióticos não é necessário na maioria das vezes, mas em pacientes imunodeprimidos 

e nos casos de doenças graves, o tratamento antibiótico é necessário, sendo a 

eritromicina o antibiótico preferido para o tratamento (Engberg et al., 2001). Outros 

antibióticos como as fluoroquinolonas (ciprofloxacina), gentamicina e tetraciclina são 

usados como alternativas (Engberg et al., 2001). 

De acordo com Helms et al., (2005), a resistência antimicrobiana de 

Campylobacter spp. a drogas clinicamente importantes usadas no tratamento da 

infecção humana (especialmente macrolídeos e fluoroquinolonas) está a aumentar. 

O nível crescente de resistência a antibióticos pelo Campylobacter spp.  é 

reconhecido como um problema de saúde pública (Engberg et al., 2001).  Por exemplo, 

estudos recentes têm demonstrado uma associação entre a resistência de 

Campylobacter spp.  às fluoroquinolonas em infecções humanas e uma maior duração 

da doença (Engberg et al., 2004; Nelson et al., 2004). 

O elevado número de estirpes resistentes às fluoroquinolonas tem sido 

encontrada em outros países Europeus.  Na Alemanha, por exemplo, mais de 55% das 

estirpes isoladas são resistentes ao ácido nalidíxico; elevada ocorrência é encontrada 
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também na Itália (45%) e nos EUA (41%) (Pezzoti et al., 2003; Ge et al., 2003). Além 

disso, um estudo realizado na Dinamarca, entre 1996-2003, que testou a 

susceptibilidade de isolados de Campylobacter jejuni de carne de frango crua para sete 

agentes antimicrobianos, verificou elevados níveis de resistência de C. jejuni à 

tetraciclina, ácido nalidíxico e ciprofloxacina (Andersen et al., 2006). 

Nos anos 2000 e 2001 um estudo realizado em Itália para verificar a ocorrência e 

resistência de Campylobacter em aves e carne de aves demonstrou que 82,9% das aves 

examinadas e 81,3% da carne de aves continham Campylobacter spp. verificando-se 

também resistência às quinolonas (Pezzotti et al., 2003). 

De acordo com o “relatório de síntese da Comunidade sobre a resistência a 

antibióticos de bactérias zoonóticas e indicadoras em animais e produtos alimentares na 

União Europeia em 2008”, publicado pela EFSA a 15 de Junho de 2010, dados 

fornecidos pelos Estados-Membros (EMs), demonstraram que a resistência de 

Campylobacter jejuni isolado de frango e carne de frango variou consideravelmente 

entre os países, especialmente a resistência à tetraciclina, ciprofloxacina e ácido 

nalidíxico. No grupo dos EMs o nível de resistência à tetraciclina foi de 37%, tendo sido 

frequente a resistência de C.jejuni à tetraciclina na maioria dos países dos EMs, as 

excepções foram os países nórdicos e na República Checa, cuja as taxas de resistência 

foram iguais ou inferiores a 10%. 

Os níveis de resistência ao ácido nalidíxico e ciprofloxacina foram 50% e 51%, 

respectivamente, ao nível dos EMs.  Em muitos países, a ocorrência relatada de 

resistência à ciprofloxacina e ácido nalidíxico variou de 50% até quase 100% em 2008, 

excepto nos países nórdicos, onde a ciprofloxacina e as taxas de resistência ao ácido 

nalidíxico foram iguais ou inferiores a 12%.  O nível de resistência relatada 

para eritromicina foi de 3% e para a gentamicina 4%, no grupo dos EMs, variando 

muito pouco a resistência observada à eritromicina e gentamicina entre os EMs.   

Em geral, o aumento da resistência a antibióticos realça a necessidade de tomar 

medidas de precaução para evitar a ocorrência e transmissão de Campylobacter 

resistentes a antibióticos em frangos (Luangtongkum et al., 2006), ou seja, a limitação 

do uso de antibióticos na prática veterinária. 
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1.1.5. Factores de virulência  

Campylobacter spp. é hoje reconhecido como um dos principais agentes 

etiológocos de gastroenterite bacteriana em humanos a nível mundial, mas o seu 

mecanismo patogénico não foi exactamente esclarecido. Uma das principais razões é a 

diversidade genotípica e fenotípica das espécies pertencentes ao género 

Campylobacter. Quanto à segurança dos consumidores, é essencial para a caracterização 

de estirpes patogénicas, marcadores que são encontrados nos alimentos. Foi descoberto 

que algumas estirpes de C. jejuni não são patogénicas, ou apenas provocam sintomas 

leves nos seres humanos, enquanto outros isolados são a causa de doenças graves 

(Wieczorek e Osek, 2008).   

 Não é certo, que é factor essencial para o desenvolvimento da doença, no 

entanto, a mobilidade mediada por flagelos, a adesão bacteriana à mucosa intestinal, a 

capacidade invasiva, e a capacidade de produzir toxinas têm sido propostas como 

determinantes principais de virulência (Konkel et al., 2001). 

Como mencionado acima, a mobilidade é um dos mais importantes factores de 

patogenicidade do Campylobacter. O movimento é determinado pela forma espiral da 

bactéria e pelos feixes de flagelos colocados na extremidade da célula.  Devido a estas 

características, as bactérias são capazes de se mover contra os movimentos peristálticos, 

penetrar o muco epitelial, e colonizar as células intestinais.  O flagelo é construído a 

partir de flagellinum, proteínas codificadas pelos genes flaA e flaB, ambos com 1,7 kbp 

de tamanho (Wieczorek e Osek, 2008).   

A capacidade de aderência e penetração nas células do hospedeiro é um dos 

elementos mais importantes, constituindo a proteína ExtraMembranar CadF um 

importante papel, pois esta participa no processo de adesão e invasão. Estas proteínas de 

37 kDa de massa molecular, pertencente ao grupo das proteínas da membrana externa 

(PMEs) funcionam como uma adesina responsável por algumas etapas de invasão 

(Konkel et al., 1999). 

A virulência de espécies de Campylobacter também está associada com a 

produção de uma citotoxina (CDT) que consiste em três subunidades de massa 

molecular 30, 29 e 21 kDa, que são codificadas pelos genes CDTA cdtB e CDTC, 

respectivamente. Todas as três subunidades são necessárias para a actividade da 

citotoxina (Purdy et al., 2000; Lara-Tejero e Galán, 2001), mas considera-se que cdtB, 
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que é codificada pelo gene cdtB, é a subunidade activa da holotoxina (Wieczorek e 

Osek, 2008). 

CDT pertence a uma família de toxinas de proteínas bacterianas com a 

capacidade de bloquear o processo do ciclo celular, resultando na prisão do ciclo celular 

e morte celular (De Rycke e Oswald, 2001). 

Vários estudos realizados têm demonstrado a capacidade de virulência bem 

como a presença de genes de virulência de Campylobacter jejuni. Estudos realizados 

por Wieczorek e Osek (2008) identificaram 100% de amostras positivas para o gene 

cadF e 93,4% para o gene cdtB a partir de isolados de Campylobacter de carcaças de 

frango. Rozynek et al., (2005) obteve 100% de amostras positivas para o gene cadF e 

98,9% para o gene cdtB a partir de isolados de frango. Rizal et al., (2010) verificou a 

partir de isolados de Campylobacter spp. provenientes de amostras de intestino de 

frango, que o gene cadF estava presente em 88,33% dos isolados bem como em 20% 

desses mesmos isolados o gene cdtB estava presente. 

A prevalência de factores de virulência sugere o seu potencial papel como 

factores biológicos e patogénicos importantes, envolvidos na infecção por 

Campylobacter spp. (Ripabelli et al., 2010). No entanto, os mecanismos de 

patogenicidade das espécies de Campylobacter ainda não estão bem definidos, e não 

existem diferenças claras entre isolados de animais, alimentos e seres humanos.  De 

facto, a identificação e a distinção de isolados patogénicos de não patogénicos é o 

objectivo mais importante no futuro da investigação para o desenvolvimento de 

estratégias de prevenção da Campilobacteriose, bem como para o controlo da infecção 

em animais produtores de alimentos. São necessários também estudos mais extensos 

para fornecer informações adicionais específicas sobre os mecanismos de 

patogenicidade ainda não bem definidos, que devem ser feitos em conjunto com 

métodos de genotipagem para entender melhor quais os genes de maior importância 

funcional no Campylobacter spp. (Ripabelli et al., 2010). 
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Capitulo 2 – Objectivos  

As lesões de hepatite necrótica têm sido identificadas com alguma frequência 

nos últimos dois anos no decurso da inspecção post mortem de frangos abatidos para 

consumo em matadouros Portugueses. Dado o significado da sua ocorrência e 

considerando que Campylobacter spp. é um dos agentes etiológicos que pode estar 

associado a este quadro lesional, estabeleceu-se um protocolo com um matadouro de 

frangos para procedermos ao estudo deste tema.  

O presente estudo apresentou como principal objectivo a avaliação da possível 

intervenção de Campylobacter spp. como agente etiológico das lesões hepáticas 

necróticas visíveis no decurso da inspecção post mortem de frangos. 

A confirmação de uma relação entre a presença de lesões necróticas em fígados 

de frangos abatidos para consumo com a infecção por Campylobacter spp., permite-nos 

considerar estas lesões macroscópicas como indicadores macroscópicos da presença de 

Campylobacter spp. no bando de frangos, constituindo uma importante ferramenta de 

apoio à implementação de medidas correctivas a nível de explorações avícolas. 
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Abstract 

This study was developed in order to understand the possible intervention of 

Campylobacter spp. as etiological agent of necrotic hepatic lesions in poultry.  

This way, Campylobacter spp. was isolated from poultry liver with and without necrotic 

lesions. Additionally, virulence factors (cadF and cdtB) and antimicrobial resistance 

profile of the isolated strains were analysed. From a total of 45 liver samples analysed, 

24 presented lesions and 21 were clean. Campylobacter spp. was isolated from 70.8% 

of liver samples with necrotic lesions (17/24) and from 33.3% of liver samples without 

lesions (7/21). This result enables to state that exists a highly significant association 

(Phi = 0.472; p-value < 0.01) between the presence of livers with hepatic necrosis 

lesions and Campylobacter isolation. A high resistance to nalidixic acid (100%), 

norfloxacin (100%), ciprofloxacin (95.8%), ampicillin (91.6%) and tetracycline (75%) 

was observed among Campylobacter spp. isolates. Also, PCR detection of cdtB and 

cadF virulence and toxin genes, revealed 75% and 68.8% of positive samples, 
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respectively. Strains isolated from livers with and without lesions presented similar 

results with respect to virulence factors and to antimicrobial resistance profiles, 

demonstrating that these putative pathogenic determinants are widespread among the 

isolates from poultry livers. 

The relationship between the presence of hepatic necrotic lesions and Campylobacter 

spp. infection observed in this study, indicates the possibility of using these 

macroscopic lesions as visible and reliable indicator of Campylobacter spp. presence in 

poultry flock, and, thus, becoming an important tool to support the implementation of 

corrective measures at poultry farms level. This methodology could contribute for an 

accurate time-efficient monitoring and to the development of effective prevention and 

intervention measures for Campylobacter spp. infection as well as cost reduction. 

 

Key words: Campylobacter, liver, poultry, hepatic necrosis, slaughterhouse  

 

1. Introduction  

Campylobacteriosis was once again the most frequently reported zoonotic disease in 

humans in the European Union with 200,507 confirmed cases and almost all Member 

States noticed an increasing number of cases (EFSA, 2009), according to the report 

"Trends and sources of zoonoses and zoonotic agents in the European Union in 2007”.  

Foods of animal origin, in particular poultry, have been identified as a significant risk 

factor for human infection (Nadeau et al., 2003; Nielsen et al., 2006). Several studies 

had already emphasized the importance of poultry as a reservoir and source of C. jejuni 

as a result of its infection and contamination at the farm and slaughterhouse levels 

(Herman et al., 2003). For instance, in Japan, Campylobacter jejuni was isolated from 

71.2% of retail poultry samples (Saito et al., 2005) and, in Denmark, Campylobacter 
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spp. was found in 36% of poultry at the slaughterhouse level (Nielson et al., 1997). 

Later, Son et al., (2007) reported a higher (78.5%) occurrence of Campylobacter spp. 

from poultry carcasses in slaughterhouses after cooling. 

The poultry livers are also a potential risk to the health of consumers, as Campylobacter 

spp. is often isolated from this organ, as demonstrated by studies developed by Barot et 

al., (1983); Fernández and Pisón (1996) and Kenar et al., (2009). Also, as it was 

previously referred by Barot et al., (1983), ingestion of undercooked chicken livers 

infected with Campylobacter has been reported to be a cause of intestinal 

Campylobacteriosis in humans. 

Measures required to prevent transmission of Campylobacter infection to humans 

depend upon the location of the organisms in the organ. If the infection is located in the 

hepatic tissue, and is probably secondary to bacteraemia the burden of providing a clean 

product falls on the farmer. If, on the other hand, Campylobacter occurs in a surface 

contamination due to unhygienic handling of offal, the clean product is the 

responsibility of the slaughterhouse or the retailer or both. 

All the previous studies underline the importance of healthy poultry liver as a source of 

Campylobacter spp. to human infection. Nevertheless, in some cases, this agent can be 

responsible for the development of clinical infection disease in poultry. In these cases, 

the principal changes are located at the intestinal tract (Shane, 1997). However it is also 

possible to observe necrotic lesions in the liver that can be identified during post 

mortem inspection at slaughterhouse level. Strains of Campylobacter jejuni involved in 

these cases are considered, by some authors, to be more virulent for its invasiveness and 

toxigenicity (Clark and Bueschkens, 1988, cited by Shane, 1997).  

The pathogenesis of Campylobacter spp. infection is multifactorial and complex. 

Various virulence factors such as adherence, invasive capabilities and toxin production 
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have been implicated (Konkel et al., 2001). One of these is the cadF gene, which 

encodes a 37 kDa protein belonging to the group of outer-membrane proteins (OMPs) 

that functions as an adhesin responsible for certain steps of invasion (Konkel et al., 

1999). The virulence of Campylobacter species is also associated with the production of 

a cytotoxin that consists of three subunits of molecular mass 30, 29 and 21 kDa, which 

are encoded by the cdtA, cdtB and cdtC genes, respectively. All three subunits are 

necessary for the cytotoxin activity known to be lethal for host enterocytes, (Purdy et 

al., 2000; Lara- Tejero and Galán, 2001) but it is considered that cdtB, which is encoded 

by the cdtB gene, is the active subunit of the holotoxin (Wieczorek and Osek, 2008).  

The prevalence of virulence factors suggests their potential role as important biological 

and pathogenetic factor involved in Campylobacter spp. infection (Ripabelli et al., 

2010). 

Normally, Human Campylobacteriosis are self-limiting and the treatment with 

antibiotics is therefore most often not required, but in immunocompromised patients 

and in cases of severe diseases, antibiotic treatment is required (Engberg et al., 2001). 

The increasing level of resistance to antibiotics among Campylobacter spp. (Engberg et 

al., 2001) is recognized as an emerging public health problem. For example, recent 

studies have demonstrated an association between fluoroquinolone-resistant 

Campylobacter spp. human infections and a longer duration of illness (Engberg et al., 

2004; Nelson et al., 2004).  

A high abundance of fluoroquinolone-resistant strains has been found in other European 

countries. In Germany, for instance, more than 55% of isolated strains are resistant to 

nalidixic acid; high occurrence is also found in Italy (45%) and in the USA (41%) 

(Pezzoti et al., 2002 and Ge et al., 2003).Also, a study developed in Denmark between 

1996-2003, which tested the susceptibility of Campylobacter jejuni isolate from raw 
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poultry meat to seven antimicrobial agents, found that higher levels of resistance among 

C. jejuni were observed for tetracycline, nalidixic acid and ciprofloxacin (Andersen et 

al., 2006).  

In the last two years, hepatic necrotic lesions have been frequently observed during 

poultry post mortem inspection in Portuguese abattoirs. This was the glint for the 

present study which main aim is to understand the possible intervention of 

Campylobacter spp. as etiological agent of the hepatic necrotic lesions. The 

confirmation of a relationship between the presence of poultry livers with necrotic 

lesions and the Campylobacter spp. infection, allow us to consider these macroscopic 

lesions as visible and reliable indicators of the presence of Campylobacter spp. in the 

poultry flock, thus becoming an important tool to support the implementation of 

corrective measures at poultry farms level.  

 

2. Material and methods 
 

2.1. Sampling procedure 

During the period from September 2009 to June 2010 a total of 8 livers lots from 

poultry slaughtered for consumption were analysed. Each lot consisted of six poultry 

livers (3 livers with necrotic lesions and 3 without lesions) from animals that belonged 

to the same poultry flock. As it was referred in the introduction chapter, Campylobacter 

spp. can be isolated from apparently healthy livers. For this reason, in this study, they 

were also analyzed in each lot, livers without lesions, from every lot, in order to 

compare the level of Campylobacter spp. isolation between these samples and those 

with hepatic necrosis. This way, it was possible to figure out the involvement of this 

agent in the occurrence of the hepatic lesions. 
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All the samples were properly identified (slaughter day, poultry flock), individually 

packed in a sterile named recipient, and transported to the laboratory under refrigerated 

conditions. 

2.2. Laboratory Procedure 

2.2.1. Sample preparation 

At the laboratory (4 hours after samples collection), all the samples, were submerged in 

absolute alcohol for 10 seconds for surface decontamination. This procedure was 

applied in order to guarantee that a positive sample correspond to an infected organ 

(internal Campylobacter spp.) and not to a superficial contaminated organ (external 

Campylobacter spp.). This means that a positive result allows identification of an 

animal infection status. 

From every lot, a fragment from each liver with necrotic lesion was removed for further 

histopathological analysis. 

 

2.2.2. Campylobacter isolation 

Campylobacter spp. isolation was performed according to the guidelines of the ISO 

10272:2006 Norm- Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter 

spp. (ISO, 2006).  

In a first stage, 10 g of each liver was suspended in 90ml Preston enrichment broth 

(Nutrient Broth No. 2, CM0067B, Oxoid; added with 5% ovine blood, Campylobacter 

Growth Supplement, SR0232E, Oxoid and Modified Preston Campylobacter selective 

supplement, SR0204, Oxoid) and homogenised in a Stomacher (90 seconds). The 

diluted samples were incubated under microaerophilic atmosphere (5% CO2, 5% H2, 

and 85% N2) at 42 ± 2°C for 48h. 
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In a second stage, one loop of the selective enrichment broth was streaked onto the 

surface of two selective solid media: Modified Charcoal Cefoperazone Deoxycholate 

Agar (Lab 112, Lab M with selective supplement, Lab X 112, Lab M) and Preston Agar 

(Columbia Agar, CM0331B-Oxoid plus 5% ovine blood, Campylobacter Growth 

Supplement, SR0232E, Oxoid, Modified Preston Campylobacter Selective Supplement, 

SR0204, Oxoid). The plates where then incubated in a jar, under microaerophilic 

atmosphere at 42 ± 2 ºC for 48h. 

After, by means of plates’ direct observation, presumptive Campylobacter spp. colonies 

were stored in Nutrient Broth No. 2 + 15% glycerol, at -80 ºC, for further analyses. 

2.2.3. PCR identification of Campylobacter spp., Campylobacter jejuni and 

Campylobacter coli 

Presumptive Campylobacter spp. colonies were submitted to PCR assays in order to 

identify Campylobacter spp, C. jejuni and C. coli, according to the methodology 

defined by Linton et al., (1997). 

Bacterial DNA used for PCR assay was extracted from fresh cultures according to the 

Boiling method adapted from Sambrook et al., (1989). The DNA concentration was 

determined by optical density measurement at 260 nm. DNA samples adjusted to 10 

ng/ml in TE were stored at – 20 °C for further PCR analyses.  

Primers and PCR conditions are presented in Table 1. All PCR assays were performed 

in a total volumes of 50 µl containing: 20 mM Tris-HCl (pH 8.3); 50 mM KCl; 2.5 mM 

MgCl2; 200 mM (each) dATP, dCTP, dGTP, and dTTP; 0.4 mM each primer; 0.025 

U/µl of Taq DNA polymerase (Finnzymes, Espoo, Finland), 1 ng of genomic DNA/µl  

and ultrapure water (Linton et al., 1997). At least one positive and one negative control 

were used for all experiments. PCR amplicons were analysed by horizontal 
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electrophoresis using 1% agarose gels (Lonza, Rockland, USA), stained with ethidium 

bromide (0.5 mg/ml; Invitrogen, Carlsbad, USA) and compared to a 100 bp molecular 

ladder (Invitrogen, Carlsbad, USA). 

Table 1: Primers and PCR conditions used for identified the gender Campylobacter 

spp., Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolates (Linton et al., 1997). 

 
Target 
genes  

 

PCR reaction 

 

Primers names: sequences (5´–3’) 
(amplicon sizes) 

 

rrs 

 
94 ºC 1 min; 58ºC 1 min; 
72 ºC 1 min (25cycles) 

 
CCCJ609F: AAT CTA ATG GCT TAA CCA TTA; 
CCCJ1442R: GTA ACT AGT TTA GTA TTC CGG; 
(854 bp) 

 

hip 
94 ºC 1 min; 66 ºC 1 min; 
72 ºC 1 min (25 cycles) 

HIP400F: GAA GAG GGT TTG GGT GGT G; 
HIP1134R: AGC TAG CTT CGC ATA ATA ACT TG; 
(735 bp) 

 

CCCH 
94 ºC 1 min; 60ºC 1 min; 
72 ºC 1 min (25 cycles) 

CC18F: GGT ATG ATT TCT ACA AAG CGA G; 
CC519R: ATA AAA GAC TAT CGT CGC GTG; 
(500 bp) 

- rrs, 16S rRNA gene-based PCR assay; -hip, hippuricase gene-based PCR assay; -CCCH, C. coli-
specific PCR assay. 

 

2.2.4. Antimicrobial susceptibility testing 

Antimicrobial susceptibility testing was performed by the agar disc diffusion method, as 

recommended by the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2008) with 

Mueller-Hinton agar supplemented with 5% sheep blood. The plates were incubated at 

37ºC for 48h under microaerophilic atmosphere. 

All Campylobacter isolates were tested against a total of 13 antimicrobial agents: 

ampicillin (10 µg), amoxicillin-clavulanic acid (30 µg), gentamicin (10 µg), kanamycin 

(30 µg), streptomycin (10 µg), nalidixic acid (30 µg), ciprofloxacin (5 µg), norfloxacin 

(10 µg), erythromycin (15 µg), tetracycline (30 µg), clindamycin (2 µg), 

chloramphenicol (30 µg) and trimethoprim-sulfamethoxazole (25 µg). 

The isolates were classified as sensitive, intermediate or resistant according to the CLSI 

Approved Standard M31-A2, except for antimicrobial agents nalidixic acid, 
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ciprofloxacin, norfloxacin and streptomycin, for which were used the Zone Diameter  

Breakpoints for Enterobacteriaceae recommended by CLSI Approved Standard M100-

S18.  

2.2.5. Detection of virulence genes by PCR 

After extraction, 5 µl of DNA were amplified by PCR in order to assess the presence of 

virulence genes (cadF, cdtB), as previously described (Ripabelli et al., 2010). Primers 

and PCR conditions are presented in Table 2. All PCR assays were performed in a total 

volumes of 50 µl containing: Buffer 1X (Finnzymes, Espoo, Finland); 250 mM each 

dNTPs (Finnzymes, Espoo, Finland); 1.5 mM MgCl2 (Finnzymes, Espoo, Finland); 1 

mM each primer (Invitrogen, Carlsbad, USA); 1.25 U/µl Taq polymerase (Finnzymes, 

Espoo, Finland). At least one positive and one negative control were used for all 

experiments. PCR amplicons were analysed by horizontal electrophoresis using 1% 

agarose gels (Lonza, Rockland, USA), stained with ethidium bromide (0.5 mg/ml; 

Invitrogen, Carlsbad, USA) and compared to a 100 bp molecular ladder (Invitrogen, 

Carlsbad, USA). 

Table 2: Primers and PCR conditions used to amplify virulence and toxin genes in 

Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolates (Ripabelli et al., 2010). 

 
Target 
genes  

 
PCR reaction 

 
Primers names: sequences (5´–3’) 

(amplicon sizes) 

 

cadF 
 
94 ºC 1 min; 45 ºC 1 min; 
72 ºC 3 min (30 cycles) 

 
F2B: TGGAGGGTAATTTAGAATATG; 
R1B: CTAATACCTAAAGTTGAAAC; (400 bp) 

cdtB 94 ºC 1 min; 42 ºC 2 min; 
72 ºC 3 min (30 cycles) 

VAT2: GTTAAAATCCCTGCTATCAACCA; 
WMI-R: GTTGGCACTTGGAATTTGCAAGGC; (495 
bp) 

 

 



24 

 

2.3. Statistical analysis 

A Phi coefficient was calculated in order to measure the degree of association between 

Campylobacter spp. isolation from sample livers with and without necrotic lesions 

(binary variables). This is a non-parametric test (D’Hainaut, 1992, 95-101, Vol. II) 

which value is similar to the Pearson’s correlation coefficient in its interpretation. 

Association was considered significant at the level of 95% (p-value < 0.05) and highly 

significant 99% (p-value < 0.01). 
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3. Results 
 

3.1. Campylobacter isolation and identification by PCR 

A total of 45 liver samples were analyzed: 24 samples of livers with lesions and 21 liver 

samples without lesions. Achieved results from Campylobacter spp. isolation and 

identification (PCR) are presented in Table 3. 

Table 3: Occurrence of Campylobacter spp., Campylobacter jejuni and 
Campylobacter coli in livers with and without lesions. 

 
 
Lot 
Slaughter 
date 

Number of 
positive samples 
for 
Campylobacter 

spp.*/ number 
of livers samples 
with lesions 

Campylobacter 

 species from positive 
samples 

Number of 
positive samples 
for 
Campylobacter 

spp.*/ number of 
liver samples  
without lesions 

Campylobacter 
species from positive 
samples 
 

 

C. jejuni 

 

C. coli 

 
C. jejuni 

 
C. coli 

 
1 
 

30/01/2010 

 
3/3 

 
1 

 
2 

 
0/0 

 
- 

 
- 

 
    2** 

 
22/02/2010 

 
3 
 

25/02/2010 

 
0/3 

 
- 

 
- 

 
0/3 

 
- 

 
- 

 
 

3/3 

 
 

3 

 
 
- 

 
 

1/3 

 
 
1 

 
 
- 

 
4 
 

15/03/2010 

 
2/3 

 
2 

 
- 

 
1/3 

 
1 

 
- 

 
5 
 

15/04/2010 

 
3/3 

 
3 

 
- 

 
2/3 

 
2 

 
- 

 
6 
 

17/04/2010 

 
2/3 

 
2 

 
- 

 
2/3 

 
2 

 
- 

 
7 
 

08/05/2010 
 

 
2/3 

 
1 

 
1 

 
1/3 

 
1 

 
- 

 
8 
 

10/05/2010 

 
2/3 

 
2 

 
- 

 
0/3 

 
- 

 
- 

 
Total (%) 

 

 
17/24 (70.8) 

 
14/17 (82.4) 

 
3/17 (17.6) 

 
7/21 (33.3) 

 
7/7 (100) 

 
0/7 (0) 

*positive samples for Campylobacter spp.* - Identified by PCR  

** was negative to Campylobacter spp., probably due to inadequate preserving conditions of the samples prior to processing. 
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From a total of 45 liver samples analysed, 24 presented lesions and 21 were clean. 

Campylobacter spp. was isolated from 70.8% of liver samples with necrotic lesions 

(17/24) and from 33.3% of liver samples without lesions (7/21). This result enables to 

state that exists a highly significant association (Phi = 0.472; p-value < 0.01) between 

the presence of livers with hepatic necrosis lesions and Campylobacter isolation. 

Campylobacter spp. was identified in 17 (70.8%) of the 24 analyzed livers with lesions. 

From those isolates, PCR for species identification confirmed 14 (82.4%) as 

Campylobacter jejuni and 3 (17.6%) as Campylobacter coli. 

From the 21 livers without lesions, in only 7 (33.3%) Campylobacter spp., was 

identified and confirmed by PCR as Campylobacter jejuni. 

A total of 24 Campylobacter isolates were identified. 

 

3.2. Antimicrobial susceptibility 
 
The 24 Campylobacters isolates were examined for antibiotic susceptibility by disk 

diffusion method. The results are presented in Table 4. 
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Table 4: Antimicrobial resistance of Campylobacter spp., isolates identified by the 

disk diffusion method.  

 
 

Antimicrobial agent 

N1(%) of resistant 
Campylobacter 

isolates from 
livers with lesions 

(N1=17) 

N2(%) of resistant 
Campylobacter 

isolates from livers 
without lesions 

(N2=7) 

 

Total 
(%) 

Ampicillin 16 (94.1) 6 (85.7) 22 (91.6) 

Amoxicillin-clavulanic acid 6 (35.3) 3 (42,8) 9 (37.5) 

Gentamicin 0 0 0 

Kanamycin 0 0 0 

Streptomycin 0 0 0 

Nalidixic acid 17 (100) 7 (100) 24 (100) 

Ciprofloxacin 16 (94.1) 7 (100) 23 (95.8) 

Norfloxacin 17 (100) 7 (100) 24 (100) 

Erythromycin 3 (17.6) 0 3 (12.5) 

Tetracycline 14 (82.4) 4 (57,1) 18 (75) 

Clindamycin 3 (17.6) 0 3 (12.5) 

Chloramphenicol 0 0 0 

Trimethoprim-
sulfamethoxazole 

11 (64.7) 4 (57,1) 15 (62.5) 

 

As presented in Table 4, all Campylobacter isolates were susceptible to the 

aminoglycosides tested (gentamicin, kanamicin and streptomycin) and also to 

chloramphenicol. Resistance to nalidixic acid (100%) and norfloxacin (100%) was the 

most common finding followed by resistance to ciprofloxacin (95.8%), tetracycline 

(75%) and trimethoprim-sulfamethoxazol (62.5%). 

In order to verify if there was any similarity between the Campylobacter antimicrobial 

resistance profiles, between isolates from the same lot and between lots, it was created 

Table 5. 
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Table 5: Antimicrobial resistance profiles per lot 

 

We have obtained 12 different antimicrobial resistance profiles. Only isolates from lot 5 

samples presented the same profile. The others profile isolates identified in each lot 

were diverse. For instance, from the 4 isolates from lots 3 and 6, 2 (50%) presented the 

same profile; all isolates from lots 1, 7 and 8 presented different profiles. 

 
 
Lots 

 

Liver 
samples  

 

 

 

 

 

Antimicrobial agents 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profile 

AMP AMC CN K S NA CIP NOR E TE DA C SXT 

 
1 

With 
lesions 

1C R S S S S R R R I R S S R A 
2C R S S S S R I R R R R S R B 

3C R S S S S R R R S R S S S C 

 
 
3 

With  
Lesions 

7C R S S S S R R R S S S S S D 

8C R S S S S R R R S R S S S C 
9C R S S S S R R R S R S S S C 

Without 
lesions 

8S R S S S S R R R S S S S S D 

 
 
4 

With 
lesions 

11C S S S S S R R R S R S S R E 

12C R S S S S R R R S R S S R F 

Without 
lesions 

10S S S S S S R R R S R S S R F 

 
 
 
5 

With 
lesions 

13C R R S S S R R R S R S S R G 

14C R R S S S R R R S R S S R G 
15C R R S S S R R R S R S S R G 

Without 
lesions 

13S R R S S S R R R S R S S R G 

14S R R S S S R R R S R S S R G 

 
 
6 

With 
lesions 

16C R R S S S R R R S R S S R G 

17C R R S S S R R R S S S S S H 
Without 
lesions 

17S R I S S S R R R S S S S S I 

18S R I S S S R R R S S S S S I 

 
 
7 

 

With 
lesions 

20C R R S S S R R R R R R S S J 

21C R I S S S R R R R R R S R K 
Without 
lesions 

21S R R S S S R R R S R S S R G 

 
8 

With 
lesions 

22C R S S S S R R R S S S S R L 

23C R S S S S R R R S R S S R F 
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From the 12 profiles identified the one who presented a higher frequency of occurrence 

was profile G, that was identified in different lots (lots 5, 6 and 7). 

All Campylobacter strains studied presented multiresistance 

3.3. Detection of virulence genes by PCR 

The 24 Campylobacters isolates were tested with PCR assays developed by Ripabelli et 

al., (2010), for identification of virulence and toxin genes (cdtB and cadF). The test 

results are presented in table 6. 

Table 6: Occurrence of virulence and toxin genes in Campylobacter spp. isolates 
 

 Campylobacter 

isolates from livers 
with lesions (N=17) 

 Campylobacter 

isolates from livers 
without lesions (N=7) 

 

 

 cadF  
Total (%) 

cadF  
Total (%)   positive negative positive negative 

 
cdtB 

positive 11 2 13 (76.5) 4 1 5 (71.4) 

 negative 0 4 4 (23.5) 1 1 2 (28.6) 

 
           Total (%) 

 
11(64.7) 

 
6 (35.3) 

 
 

 
5 (71.4) 

 
2 (28.6) 

 
 

 

 

The results obtained for cdtB and cadF in Campylobacter isolates from livers with and 

without necrotic lesions were similar. CdtB was detected in 75% (18/24) of the total 

Campylobacter isolates, of those 76.5% (13/17) were detected in livers with necrotic 

lesions and 71.4% (5/7) were detected in livers without lesions. CadF was detected in 

68.8% (16/24) of the total Campylobacter isolates, of those 64.7% (11/17) were 

detected in livers with necrotic lesions and 71.4% (5/7) were detected in livers without 

lesions.  
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4. Discussion  

Considering the objectives of this study, livers with hepatic necrosis lesions and livers 

without lesions, were processed for Campylobacter isolation and identification. From a 

total of 45 liver samples, Campylobacter spp. was isolated from 70.8% of livers with 

necrotic lesions and from 33.3% of livers without lesions. This result enables to state 

that exists a highly significant association (Phi = 0.472; p-value < 0.01) between the 

presence of livers with hepatic necrosis lesions and Campylobacter isolation. Despite 

the small number of analysed samples, this study provides for the first time an overview 

about Campylobacter spp. isolation from livers with hepatic necrotic lesions found in 

Portugal. The result reached in this study is not in accordance with the only similar 

study that was developed in 1991 by Boukraa and colaborators, that reported the 

presence of thermophilic Campylobacter in 21.1% (47/223) of lesional necrotic livers. 

A possible justification to the high rates of isolation reported in our study, 

comparatively to Boukraa et al., (1991), is the use of an improved method with a pre-

enrichment period that allows damaged Campylobacter cells to repair injuries caused by 

exposure to chilling.  

According to Fernandéz and Pisón (1996), the existence of infected livers in the 

samples studied by Boukraa et al., (1991) is unlikely, because of the low rate of 

campylobacter isolation found in livers with necrotic lesions. Considering the high 

prevalence of Campylobacter spp. in livers with lesions observed in the presence study, 

significantly different from the one observed from livers without lesions, it is possible 

to indicate the implication of Campylobacter spp. in the development of hepatic 

multifocal necrosis.  

About this subject, it is also important to refer that, all the liver samples with lesions 

were analyzed by means of histopathology, and revealed a common pattern 
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characterized by necrosis focus surrounded by gram negative bacteria (data not shown). 

Also, 50% of the samples were simultaneously analyzed for Salmonella spp., since this 

bacteria can also be responsible for focal necrosis, and all the samples were negative 

(data not shown). 

In livers with lesions the predominant specie isolated was Campylobacter jejuni 82.4% 

(14/17), being the remaining 17.6% (3/17) C. coli. This result is very similar to the one 

obtained by Boukraa et al., (1991). 

In opposite to livers with lesions that are rejected from the food chain, livers without 

lesions persist along processing and selling chain, allowing potential cross 

contamination during shelf life period and becoming a possible source for human 

infection. The results reached in this study for Campylobacter spp. isolated from livers 

without lesions (33.3% ;7/21) were slightly higher to the ones found in similar studies 

developed by Barot et al., (1983) (17%; 20/117) and Kenar et al., (2009) (20%; 30/150). 

Higher rates (92.7%) of Campylobacter spp. isolation from poultry livers can be found 

when samples are collected from hepatic surface (Fernadez and Pisón, 1996). In these 

cases, the presence of Campylobacter spp. is related to a contamination that may take 

place during various points in the processing line, indicating the necessity to improve 

hygienic measures to reduce the risk. In the present study, the isolation of 

Campylobacter spp. from tissue livers indicates that the animal was infected previously 

to slaughter, meaning that additional attention should be focused in poultry flock in 

order to reduce the presence of this biological hazard. Both cases underline the 

importance of poultry livers as potential infectious sources for humans (food handlers, 

consumers) suggesting that precautions should be taken to avoid cross contamination 

when handling this kind of food or preparing meals. 
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The only Campylobacter specie indentified in livers without lesions was C. jejuni, 

which is in accordance with previous results reached by Barot et al., (1983) and 

Boukraa et al., (1991). C. coli has been isolated only from livers with lesions, in spite of 

that, is not possible to conclude about its role in the development of necrotic lesions 

because of the low number of analyzed samples. 

A high frequency of resistance to nalidixic acid (100%), norfloxacin (100%), 

ciprofloxacin (95.8%), ampicillin (91.6%) and tetracycline (75%) was observed among 

Campylobacter isolates. According to Helms et al., (2005) Campylobacter 

antimicrobial resistance to clinically important drugs used for human infection 

treatment (especially macrolides and fluoroquinolones) is increasing. On one hand, in 

this study, the high resistance to nalidixic acid (100%) and ciprofloxacin (95.8%), is 

consistent with the one reported by EFSA in the “Community summary report on 

antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from animals and food in the 

European union in 2008” (from 50% up to almost 100%) (EFSA, 2010). On the other 

hand, the value reached for tetracycline (75%) was significantly higher than the average 

value (37%) published by the same report (for the 21 Member States) but similar to the 

one reported by Usha et al., 2010 (80%). The same authors referred a 100% resistance 

value for ampicillin which is close to the one obtained in this study (91.6%).  

The obtained resistance rates to ciprofloxacin and norfloxacin, reveal the complex 

nature of the occurrence and spread of antimicrobial resistance and they also underscore 

the difficulty in eliminating antimicrobial- resistant Campylobacter isolates, especially 

fluoroquinolone- resistant strains. 

In this study, the resistance to eritromycin was observed in 12.5% of Campylobacter 

spp. isolates. According to Engberg et al., (2001), this value, in spite of lower 

comparatively to the others reached in this study, can be considered important since this 
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antibiotic is the treatment of choice for Human Campylobacteriosis, as fluoroquinolone 

resistance as rapidly increased during the last decade.  

In general, the results reached in this study highlight the need for prudent measures to 

prevent the occurrence and transmission of antimicrobial- resistant Campylobacter in 

poultry (Luangtongkum et al., 2006), namely, the limitation of antimicrobials use in 

veterinary practice. The record of different resistance profiles inside lots (except lot 5) 

and between lots indicates that the poultry flocks from origin were submitted to 

different pressure regarding the use of antibiotics. These observations also suggest that 

antimicrobial-resistant Campylobacter spp. isolates are stable and able to transmit and 

persist in poultry even in the absence of selection pressure, as it was previously referred 

by Luangtongkum et al., (2006). 

As it was referred in the introduction chapter, the prevalence of virulence factors 

suggests their potential role as important biological and pathogenic factor involved in 

Campylobacter spp. infection. Considering this importance, PCR detection of cdtB and 

cadF from Campylobacter strains was developed, revealing 75% and 68.8% of positive 

samples, respectively. These values are comparatively inferior to the ones reported by 

Wieczorek and Osek (2008) (100% for cadF and 93.4% for cdtB) and Rozynek et al., 

2005 (100% for cadF and 98.9% for cdtB). The occurrence of cdtB indicates potential 

citotoxicity activity in Campylobacter strains isolated from poultry liver samples 

alerting for its serious role in human infection. According to the previously stated by 

Ripabelli et al. (2010), the evaluation of the pathogenic potential of Campylobacter spp. 

could further assist in the assessment of particular animal reservoirs and/or strains as 

likely sources for human infection. 

In spite of cdtB genes is essential for the pathogenicity of strains, both Campylobacter 

isolated form livers with and without lesions presented similar results concerned to cdtB 
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prevalence, demonstrating that these putative pathogenic determinants are widespread 

among the isolates from poultry livers and aren’t necessarily associated to the presence 

of clinical disease. Although, biological properties of cdt positive strains remain 

unclear, it is possible to equate some explanations for the occurrence of cdtB virulent 

factors in similar percentages in strains isolated from livers with or without lesions: the 

infection could be in different stages, it hasn’t occurred enough time for the lesions to 

appear, different animals present different immune status, strains possess these 

pathogenicity determinants but did not express them. Concerning to this last argument, 

it is important to recall the study of Ripabelli et al. (2010) where despite the high 

prevalence of cdt genes identified in Campylobacter strains, only 8 (27.6%) C. jejuni 

and 1 (2.8%) C. coli showed evidence for cytotoxin production in HEp-2 cells.  

The identification and distinction of pathogenic from non-pathogenic isolates is the 

most important goal in future research to the development of strategies for 

Campylobacteriosis prevention, as well as for the control of the infection in food-

producing animals. 

5. Conclusion 

In this study, virulent strains and antimicrobial- resistant Campylobacter spp. were 

isolated from poultry livers sampled at slaughterhouse level. The results, underline the 

importance to pay careful attention to hygienic conditions in order to minimize cross 

contamination and Campyobacter spp. multiplication (temperature control) along liver 

processing and selling chain. Also, consumers should be warned to not consume 

undercooked poultry livers and implement good hygiene practices during food 

preparation in order to avoid cross contamination.  

The isolation of Campylobacter spp. from liver tissue indicates that the animal was 

infected previously to slaughter, providing some indication about poultry flock sanitary 
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condition concerning to Campylobacter spp. infection. The relationship between the 

presence of hepatic necrotic lesions and Campylobacter spp. infection observed in this 

study indicates the possibility to use these macroscopic lesions as visible and reliable 

indicator of the presence of Campylobacter spp. in poultry flock, thus becoming an 

important tool to support the implementation of corrective measures at poultry farms 

level. The described approach contributes to accurate cost- and time-efficient 

monitoring and to the development of effective prevention and intervention measures 

for Campylobacter infection. 
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Capitulo 4 – Discussão 

 
Considerando os objectivos deste estudo, fígados com lesões de necrose hepática 

e fígados sem lesões, foram processados para o isolamento e identificação de 

Campylobacter spp.  

Neste estudo, Campylobacter spp. foi isolado de 70,8% (17/24) de fígados com 

lesões de hepatite necrótica e de 33,3% (7/21) de fígados sem lesões. Este resultado 

permite afirmar que existe uma associação altamente significativa (Phi = 0,472, valor de 

p <0,01) entre a presença de fígados com lesões de necrose hepática e o isolamento de 

Campylobacter. Apesar do pequeno número de amostras analisadas, este estudo 

fornece, pela primeira vez dados sobre o isolamento de  Campylobacter spp. de fígados 

com lesões necróticas hepáticas encontradas em Portugal. O resultado alcançado neste 

estudo não está de acordo com um estudo semelhante, desenvolvido em 1991 por 

Boukraa e colaboradores, que relataram a presença de Campylobacter termofílico em 

apenas 21,1% (47/223) dos fígados com lesões necróticas. Uma possível justificação 

para as altas taxas de isolamento encontradas no nosso estudo, comparativamente ao de 

Boukraa et al., (1991), é o uso de um método melhorado com um período de pré-

enriquecimento que permite recuperar as células de Campylobacter danificadas pelas 

lesões causadas pela exposição à refrigeração. 

De acordo com Fernandéz e Pisón (1996), a existência de fígados infectados nas 

amostras estudadas por Boukraa et al., (1991) é improvável, devido à baixa taxa de 

isolamento de Campylobacter encontrados em fígados com lesões necróticas. 

Considerando a alta prevalência de Campylobacter spp. em fígados com lesões 

observadas no presente estudo, que são significativamente diferentes da observado a 

partir de fígados sem lesões, é possível indicar a implicação de Campylobacter spp. no 

desenvolvimento de necrose multifocal hepática. 

 Sobre este assunto, é também importante referir que, todas as amostras de 

fígado com lesões foram analisadas por histopatologia, que revelou um padrão comum 

caracterizada por necrose focal cercado por bactérias Gram-negativas (dados não 

mostrados).  Além disso, 50% das amostras foram analisadas simultaneamente para 

Salmonella spp., uma vez que esta bactéria também pode ser responsável por necrose 

focal, e todas as amostras foram negativas (dados não mostrados). 
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 Nos fígados com lesões, a espécie predominantemente isolada foi 

Campylobacter jejuni 82,4% (14/17), sendo os restantes 17,6% (17/03) Campylobacter 

coli. Este resultado é muito semelhante ao obtido por Boukraa et al., (1991), em que a 

espécie predominantemente isolada também foi Campylobacter jejuni. 

 Em oposição aos fígados com lesões que são rejeitados da cadeia alimentar, 

fígados sem lesões persistem ao longo da cadeia de processamento e comercialização, 

permitindo assim, a potencial contaminação cruzada durante o tempo de prateleira e 

tornando-se uma possível fonte de infecção humana.  Os resultados obtidos neste estudo 

para os isolados de Campylobacter spp.  a partir de fígados sem lesões (33,3%; 7/21) 

foram ligeiramente superiores aos encontrados em estudos similares desenvolvidos por 

Barot et al., (1983), que apenas isolou 17% (20/117) e Kenar et al., (2009)  que isolou 

Campylobacter em 20% (30/150) das amostras.  

 Taxas mais elevadas (92,7%) de isolamento de Campylobacter spp.  de fígados 

de frangos podem ser encontradas quando as amostras são colhidas a partir da superfície 

hepática (Fernadéz e Pisón, 1996). Nestes casos, a presença de Campylobacter spp. está 

relacionada com uma possível contaminação que possa ocorrer durante várias etapas da 

linha de processamento, indicando a necessidade de melhorar as medidas de higiene 

para reduzir o risco. No presente estudo, o isolamento de Campylobacter spp. a partir do 

tecido de fígado, indica que o animal foi infectado antes do abate, o que significa que se 

deve prestar uma maior atenção nos bandos de frangos no sentido de reduzir a presença 

do risco biológico. Ambos os casos realçam a importância dos fígados de frangos como 

potenciais fontes de infecção para os seres humanos (manipuladores de alimentos, 

consumidores, entre outros), sugerindo que devem ser tomadas precauções para evitar a 

contaminação cruzada durante o manuseamento deste tipo de alimento ou na preparação 

das refeições. A espécie de Campylobacter identificada em fígados sem lesões foi 

apenas C. jejuni, o que está de acordo com os resultados anteriormente alcançados por 

Barot et al., (1983) e Boukraa et al., (1991). C. coli foi isolada apenas de fígados com 

lesões, apesar disso, não é possível concluir sobre o seu papel no desenvolvimento de 

lesões necróticas devido ao baixo número de amostras analisadas. 

 Altas taxas de resistência ao ácido nalidíxico (100%), norfloxacina (100%), 

ciprofloxacina (95,8%), ampicilina (91,6%) e tetraciclina (75%) foi observada entre os 

isolados de Campylobacter.  Por um lado, neste estudo, a alta resistência ao ácido 

nalidíxico (100%) e ciprofloxacina (95,8%), é consistente com o referido pela EFSA no 
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“relatório de síntese da Comunidade sobre a resistência a antibióticos de bactérias 

zoonóticas e indicadoras em animais e produtos alimentares na União Europeia em 

2008”, (de 50% até quase 100%) (EFSA, 2010).  Por outro lado, o valor por nós obtido 

para a tetraciclina (75%) foi significativamente superior ao valor médio (37%), 

publicado pelo mesmo relatório (para os 21 Estados-Membros), mas semelhante ao 

relatado por Usha et al., 2010, que obtiveram taxas de resistência na ordem dos 80%.  O 

mesmo autor refere um valor de resistência de 100% para a ampicilina, um valor 

próximo ao obtido neste estudo (91,6%). As taxas de resistência obtidas à 

ciprofloxacina e norfloxacina, revelam a natureza complexa da ocorrência e propagação 

da resistência antimicrobiana e também ressaltam a dificuldade na eliminação dos 

isolados de Campylobacter resistentes aos antibióticos, especialmente as estirpes 

resistentes às fluoroquinolonas. 

Neste estudo, a resistência à eritromicina foi observada em 12,5% dos isolados 

de Campylobacter spp. De acordo com Engberg et al., (2001), este valor, apesar de 

inferior comparativamente aos demais alcançados neste estudo, pode ser considerado 

importante uma vez que este é o antibiótico de eleição no tratamento da 

Campilobacteriose Humana, como alternativa às fluoroquinolonas, uma vez que a 

resistência a estes, tem vindo a aumentar muito rapidamente durante a  última década. 

Em geral, os resultados obtidos neste estudo apontam a necessidade de tomar 

medidas de prudência para evitar a ocorrência e transmissão de Campylobacter 

resistentes a antibióticos em frangos (Luangtongkum et al., 2006), ou seja, a limitação 

do uso de antibióticos na prática veterinária.  O registo de diferentes perfis de 

resistência dentro de lotes (excepto o lote 5) e entre os lotes, indica que os bandos de 

aves foram submetidos a pressões diferentes em relação ao uso de antibióticos.  Estas 

observações sugerem que os isolados de Campylobacter spp.  resistentes a antibióticos 

são estáveis e capazes de se transmitirem e persistirem em frangos, como foi referido 

anteriormente por Luangtongkum et al., (2006).  

Como foi referido no capítulo 1, a prevalência de factores de virulência nos 

isolados de Campylobacter, demonstram o seu potencial papel como factores biológicos 

e patogénicos importantes envolvidos na infecção por Campylobacter 

spp. Considerando assim a importância dos factores de virulência na infecção por 

Campylobacter, procedeu-se à detecção por PCR de cdtB e cadF dos isolados de 

Campylobacter, encontrando-se 75% e 68,8% de amostras positivas, 
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respectivamente. Estes valores são comparativamente inferiores aos reportados por 

Wieczorek e Osek (2008), que obtiveram (100% para cadF e 93,4% para cdtB) e 

Rozynek et al., 2005 (100% para cadF e 98,9% para cdtB). A ocorrência de cdtB indica 

a potencial actividade citotóxica dos isolados de Campylobacter das amostras de fígado 

de aves, alertando para o importante papel na infecção humana.  De acordo com o 

referido anteriormente por Ripabelli et al., (2010), a avaliação do potencial patogénico 

de Campylobacter spp. pode auxiliar especialmente na avaliação dos reservatórios 

animais e / ou estirpes como prováveis fontes de infecção humana.  

Apesar dos genes cdtB serem essenciais para a patogenicidade das estirpes, os 

resultados para este gene nos isolados de Campylobacter de fígados com lesões e 

fígados sem lesões foram semelhantes, demonstrando que estes genes de virulência são 

comuns entre os isolados de fígados de frangos e não estão necessariamente 

associadas com a presença de doença clínica.  Embora, as propriedades biológicas da 

CDT das amostras positivas permanecem obscuras, é possível equacionar algumas 

explicações para a ocorrência deste gene de virulência cdtB em percentagens 

semelhantes nas amostras isoladas de fígados com ou sem lesões, como: a infecção 

pode estar em estágios diferentes de desenvolvimento; não ocorreu tempo suficiente 

para que as lesões aparecessem; diferentes animais apresentam diferentes imunidades; 

bem como algumas estirpes possuem estes genes de patogenicidade, mas não os 

expressam.  Quanto a este último argumento, é importante lembrar o estudo de Ripabelli 

et al., (2010) onde, apesar da alta prevalência dos genes CDT identificados em amostras 

de Campylobacter, apenas 8 (27,6%) Campylobacter jejuni e 1 (2,8%) Campylobacter 

coli mostraram evidência para a produção da citotoxina em células HEp-2. 

A identificação e a distinção de isolados patogénicos de não patogénicos é o 

objectivo mais importante em pesquisas futuras para o desenvolvimento de estratégias 

de prevenção da Campilobacteriose, bem como para o controlo da infecção em animais 

produtores de alimentos. 
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Capitulo 5 – Conclusões 

 

Neste estudo, foram isoladas e identificadas estirpes de Campylobacter spp. 

virulentas e resistentes a antibióticos a partir de amostras de fígados de frangos abatidos 

para consumo em matadouro. 

O isolamento de Campylobacter spp. de tecido hepático indica que o animal 

estivesse infectado antes do abate, proporcionando alguma indicação sobre a condição 

sanitária do bando de frangos relativa à infecção por Campylobacter spp. A relação 

entre a presença de lesões necróticas hepáticas e a infecção por Campylobacter spp. 

observada neste estudo indica a possibilidade de utilizar estas lesões macroscópicas 

como indicador visível da presença de Campylobacter spp. em bando de frangos, 

tornando-se uma importante ferramenta de apoio à implementação de medidas 

correctivas a nível das explorações avícolas. A abordagem descrita contribui para o 

acompanhamento do bando de frangos na exploração por parte do produtor através de 

dados fornecidos pelo matadouro de aves após inspecção post morten, permitindo ao 

produtor actuar de imediato e tomar medidas eficazes de prevenção e intervenção para a 

evitar a infecção do bando de frangos por Campylobacter. 

Face ao constatado deverão ser introduzidas intervenções para controlo de 

Campylobacter spp. ao longo de toda a cadeia alimentar, nomeadamente a nível da 

produção, linha de abate e distribuição, bem como fomentar a formação dos operadores 

e consumidores no sentido de melhorar a segurança microbiológica destes produtos e 

consequentemente minimizar o risco de infecção para o consumidor. 

Podemos concluir também através das elevadas taxas de resistência a 

determinados antibióticos bem como pela presença de genes de virulência manifestados 

pelos isolados de Campylobacter spp., no nosso estudo, que estes são estáveis e capazes 

de se transmitir e persistir em frangos, ressalta a dificuldade na eliminação de isolados 

de Campylobacter resistentes aos antibióticos, especialmente os resistentes às 

fluoroquinolonas das produções de frangos, demonstram também a natureza complexa e 

as capacidades inatas que o género Campylobacter tem para resistir a ambientes 

adversos e constituir assim a principal causa de gastroenterites a nível mundial, 

salientando desta forma a importância de prestar muita atenção às condições de higiene, 
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a fim de minimizar a contaminação cruzada de Campylobacter spp. bem como a 

sua multiplicação (controle de temperatura) ao longo de toda cadeia.  

Além disso, este estudo também destaca ainda a necessidade de tomar medidas 

para prevenir a ocorrência e transmissão dos isolados de Campylobacter resistentes aos 

antibióticos nos reservatórios de frangos bem como alertar os consumidores para não 

consumir os fígados de frango mal cozidos e implementar boas práticas de higiene 

durante a preparação dos alimentos, a fim de evitar a contaminação cruzada. 
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Anexos  

 

» Composição dos meios utilizados no isolamento de Campylobacter spp. 

 

Caldo Preston  

- Nutrient Broth Nº2 – Scharlau 

Composição (g/L): 

  -‘Lab-Lemco’ Powder (10); 

  -Peptona (10); 

 -Cloreto de sódio (5); 
 

- Campylobacter Growth Supplement (Liquíd) – Oxoid – SR0232E 

Composição: 
 

  - Piruvato de sódio (0.125g); 

  - Sulfato ferroso (0.125 g); 
 

-Metabissulfito de sódio (0.125 g); 
 

- Modified Preston Campylobacter  Supplement –  Oxoid – SRO204E 

Composição: 
 

- Polimixina B (2500 IU); 

- Rifampicina (5 mg); 

- Trimetropim (5 mg); 

- Anfotericina (5mg); 

- Sangue (5%) 

Procedimento: 

Adicionar 25g de Nutrient Broth Nº2 em 1L de água destilada. Misturar bem e distribuir 

nos recipientes finais. Esterilizar por autoclavagem a 121ºC durante 15 minutos. 

Arrefecer a 50ºC e adicionar 2 ampolas de cada suplemento e por último 5% de sangue 

ovino. 

 



Modified Charcoal Cefoperazone Deoxycholate Agar (mCCDA Agar): 

-mCCD Agar- LabM (Campylobacter selective Agar) 

Composição (g/L): 
 

- Mistura de peptona (25); 
 
-Carvão bacteriológico (4); 

-Cloreto de sódio (3); 

-Desoxicolato de sódio (1); 

-Sulfato ferroso (0.25); 

-Piruvato de sódio (0.25); 

-Agar N. 2 (12); 
 

-Suplemento X112- LabM 

Composição (mg/L): 
 

- Cefoperazona (32 mg); 

- Anfotericina (10 mg); 

Procedimento: 

Dispersar 45.5g em 1L de água destilada. Ensope durante 10 min, mexer para misturar e 

esterilizar a 121ºC durante 15 min. Arrefecer até aos 47ºC e acrescentar 2 ampolas de 

X112. Misturar bem antes de deitar para dentro das caixas de Petri e secar a superfície 

de agar. 

 

 

 

 

 

 

 



Agar Preston: 

- Agar columbia – CM0331B-Oxoid 

Composição (g/L): 
 

- Peptona especial (23); 
 
- Amido (1); 

- Cloreto de sódio (5); 

-Agar (10); 

- Agar Bacteriológico 
 

- Campylobacter Growth Supplement (Liquíd) – Oxoid – SR0232E 

Composição: 
 

  - Piruvato de sódio (0.125g); 
 
  - Sulfato ferroso (0.125 g); 

 -Metabissulfito de sódio (0.125 g); 

 

- Modified Preston Campylobacter  Supplement –  Oxoid – SRO204E 

Composição: 

- Polimixina B (2500 IU); 

- Rifampicina (5 mg); 

- Trimetropim (5 mg); 

- Anfotericina (5mg); 

 
- Sangue 5% 

Procedimento: 

Suspender 39 g de agar Columbia em 1L de água destilada e adicionar 1 g de agar 

bacteriológico. Deixar entrar em ebulição para dissolver completamente. Esterilizar por 

autoclavagem 121ºC durante 15 minutos. Arrefecer a 50ºC e adicionar 2 ampolas de 

cada suplemento e por último 5% de sangue ovino. 

 



Agar Columbia com 5%de sangue: 

- Agar Columbia – CM0331B-Oxoid 

Composição (g/L): 

- Peptona especial (23); 

- Amido (1); 

- Cloreto de sódio (5); 

-Agar (10); 

- Sangue 5% 

Procedimento: 

Suspender 39 g em 1L de água destilada. Deixar entrar em ebulição para dissolver 

completamente. Esterilizar por autoclavagem a 121ºC durante 15 minutos. Arrefecer a 

50ºC e adicionar 5% de sangue. 

 

» Composição do meio utilizado nos testes de susceptibilidade do 

Campylobacter spp. a antibióticos  

Mueller-Hinton Agar com 5% de sangue: 

-Agar Mueller-Hinton – CM0405 – Oxoid 

 Composição (g/L): 

- Infusão de carne desidratada (300); 

- Hidrolisado de caseína (17.5); 

- Amido (1.5); 

- Agar (17); 

- Sangue 5% 

Procedimento: 

Suspender 38 g em 1L de água destilada. Deixar entrar em ebulição para dissolver 

completamente. Esterilizar por autoclavagem a 121ºC durante 15 minutos. Arrefecer até 

50ºC e adicionar 5% de sangue ovino. 



» Boiling method, adaptado de Sambrook et al., (1989) 

 

Procedimento: 

1- Recolher com uma ansa uma a três colónias de uma placa de agar, suspender em 

5 µl de TE; 

2- Ressuspender em 50 µl de TE e adicionar 0,1% Tween 20; 

3- Incubar a 100ºC durante aproximadamente 10 minutos, até observar lise total 

(clarificação da suspensão) – Termociclador; 

4- Completar o volume até 500 µl com TE num Eppendorf; 

5- Adicionar 500 µl da solução Fenol:Clorofórmio (um volume) na hotte e 

homegeneizar por inversão dos tubos; 

6- Centrifugar a máxima velocidade (14 000 rpm), 4ºC, 5 minutos; recuperar para 

um novo Eppendorf (2ml) o sobrenadante, sem tocar na interface – proteínas; 

7- Adicionar 500 µl de solução Clorofórmio: Álcool isoamílico (24:1), e misturar 

por inversão; 

8- Centrifugar a máxima velocidade (14 000 rpm), 4ºC, 5 minutos; recuperar para 

um novo Eppendorf (2 ml) o sobrenadante, sem tocar na interface; 

9- Adicionar separadamente, 55 µl de KAc (3M) e 550 µl de Isopropanol (um 

volume); 

10- Misturar por inversão e incubar 5 minutos à temperatura ambiente; 

11- Centrifugar a máxima velocidade (14 000 rpm), 4ºC, 10 minutos; 

12- Lavar com 1 ml de etanol a 70%; 

13- Centrifugar a máxima velocidade (14 000 rpm), 4ºC, 5 minutos; 

14- Secar ao ar ou incubar 5 minutos a 60ºC; 

15- Solubilizar em 50-100 µl de TE e adicionar RNase para uma concentração de 20 

µg/ml. 

 


