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CODETEÇÃO DE HELICOBACTER PULLORUM E CAMPYLOBACTER SPP. EM 

MATERIAIS DE ORIGEM AVÍCOLA 

 

RESUMO 

 

Helicobacter pullorum (H. pullorum), uma bactéria inicialmente isolada a partir das fezes e 

do fígado de aves de capoeira, tem sido associada a doenças gastrintestinais e hepáticas no 

Homem. 

Dada a dificuldade na identificação desta bactéria, devido à proximidade fenotípica com 

Campylobacter spp., pensa-se que as infeções derivadas estejam subestimadas. 

Este estudo teve como objetivo avaliar a presença de H. pullorum e Campylobacter spp. em 

frangos destinados ao consumo humano, ao nível de um matadouro em Portugal. Para tal, 

foram recolhidas amostras provenientes de conteúdo cecal e pele do pescoço de frangos de 

produção extensiva (cinco bandos) e intensiva (quatro bandos), num total de 18 amostras de 

cada tipo, representando 29.245 aves. As amostras foram testadas para H. pullorum e 

Campylobacter spp. por PCR e por cultura utilizando o método modificado do filtro. 

Os resultados demonstram uma elevada frequência dos dois microrganismos ao nível do 

trato intestinal dos frangos nos bandos testados: H. pullorum foi detetado em cinco dos nove 

bandos de frangos analisados ao nível deste matadouro (55,6%) e Campylobacter spp. em 

seis dos nove bandos (66,7%), considerando ambas as técnicas. Ambos os agentes 

patogénicos foram mais frequentes nos frangos de produção extensiva indoor do que nos 

frangos de produção intensiva: H. pullorum, 80% e 50%, respetivamente e Campylobacter 

spp., 100% e 75%, respetivamente. No geral, foi obtida maior taxa de positividade nas 

amostras de conteúdo cecal. 

Foi observada elevada frequência de codeteção por estes dois agentes patogénicos nas 

amostras recolhidas no matadouro: em cinco dos nove bandos ao nível das amostras 

cecais, e num dos bandos de frangos ao nível da pele do pescoço. 

O gene hcp, marcador do sistema de secreção do tipo VI (T6SS), foi encontrado em oito das 

21 estirpes de H. pullorum testadas (38%), sugerindo uma virulência aumentada destes 

isolados para as aves e seres humanos. 

Sendo H. pullorum um agente patogénico emergente de origem alimentar, o estudo torna-se 

relevante no âmbito da saúde pública. 

Este tema engloba uma vasta área de interesses, ao nível da medicina veterinária e 

humana, saúde pública e segurança dos alimentos. 

 

Palavras – chave: Aves, segurança dos alimentos, Helicobacter, Campylobacter, agentes 

patogénicos de origem alimentar. 
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HELICOBACTER PULLORUM AND CAMPYLOBACTER SPP. CODETECTION ON 

POULTRY MATERIALS  

 

ABSTRACT 

 

Helicobacter pullorum (H. pullorum), a bacterium initially isolated from the feces and livers of 

poultry, has been associated with gastrointestinal and liver diseases in humans. 

Due to the difficulty in identifying this bacterium, because of the phenotypic concordance 

between Helicobacter and Campylobacter genus, it is considered an underestimated infection. 

This study aimed to assess the presence of H. pullorum and Campylobacter spp. in broilers for 

human consumption at the slaughterhouse level in Portugal. In order to carry out the 

experiment, samples from cecal contents and neck skins from extensive indoor (five flocks) 

and intensive production (four flocks) were collected, totaling 18 pools of each type, 

representing 29.245 birds. Samples were tested for H. pullorum and Campylobacter spp. by 

PCR and by culture using the modified filter method. 

The results showed a high frequency of the two microorganisms in flocks, at the 

gastrointestinal level: H. pullorum was detected in fiveof the nine flocks (55,6%) and 

Campylobacter spp. in eight of the nine flocks (66,7%) of chickens analyzed from the 

slaughterhouse, considering both technics. 

Both pathogens were more frequently detected in extensive indoor chickens than in intensive 

production chickens: H. pullorum, 80% and 50%, respectively, and Campylobacter spp., 

100% and 75%, respectively. Overall, higher rate of positivity was observed for ceca samples 

for both pathogens. 

Most of the broiler intestines and neck skin samples from slaughterhouse presented co-

infection/colonization with both these pathogens: at the level of cecal samples, in five of the 

nine flocks, and in the neck skin samples, in one flock. 

The hcp gene, marker of the type secretion system VI (T6SS), was detected in eight of the 

21 (38%) strains of H. pullorum, suggesting an increased virulence in these isolates for poltry 

and humans. 

This subject covers a wide area of interests at the level of veterinary and human medicine, 

public health and food quality and safety.  

 

Key Words: Poultry, food safety, Helicobacter, Campylobacter, food-borne pathogens. 
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BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

CURRICULAR  

 

O estágio curricular que serviu de base para esta dissertação de mestrado foi realizado na 

área da investigação, em microbiologia e em segurança dos alimentos. Teve a duração total 

de oito meses (1344h), tendo sido realizado em três locais diferentes: num matadouro 

industrial de aves, na Faculdade de Medicina Veterinária (FMV) da Universidade de Lisboa e 

no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSARJ), em Lisboa. 

No âmbito do estágio, foram realizadas as atividades que abaixo se descrevem. 

 

1) Recolha de amostras de intestinos e peles de pescoço num matadouro de aves, nos 

dias 20 de Janeiro, 10 de Fevereiro e 9 de Março de 2015, que incluiu os seguintes passos: 

- Visita às instalações do matadouro de aves em questão; 

- Observação das fases do abate de frangos de produção intensiva e frangos 

campestres (insensibilização por atordoamento elétrico, sangria, escaldão, depena, 

evisceração e enxaguamento); 

- Obtenção de toda a informação proveniente dos bandos abatidos nesses dias e dos 

quais provêm as amostras recolhidas para posterior análise. 

 

2) Trabalho experimental no Laboratório de Microbiologia dos Alimentos de Origem 

Animal da FMV, associado ao Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal 

(CIISA): 

- Tratamento das amostras recolhidas no matadouro de aves; 

- Preparação de meios de cultura e meio de enriquecimento seletivo para o 

isolamento de espécies de Campylobacter termofílicas e Helicobacter pullorum; 

- Extração de DNA a partir da cultura de células, através da técnica de extração de 

DNA por fervura; 

- Extração de DNA diretamente do conteúdo cecal, com a utilização de um kit 

comercial para extração do DNA a partir das fezes; 

- Otimização de um protocolo para a composição dos reagentes da mistura reacional 

e para os ciclos de temperatura, usados nas reações de amplificação do fragmento com 140 

pb (pares de base), correspondente ao gene cytolethal distending toxin B (cdtB) de H. 

pullorum; 

- Identificação direta por PCR de H. pullorum e Campylobacter spp. a partir de 

amostras de conteúdo cecal; 

- Provas genotípicas para a deteção de H. pullorum e espécies de Campylobacter 

termofílicas nas amostras cecais e de pele do pescoço; 
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- Uso do protocolo Campylobacter spp. RFLP (Polimorfismo de Comprimento dos 

Fragmentos de Restrição) a partir dos produtos de PCR termofílicos, para distinção das 

espécies de Campylobacter termofílicas presentes nas amostras cecais; 

- Eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR. 

 

3) Trabalho experimental no Laboratório Nacional de Referência de Infeções 

Gastrintestinais, do Departamento de Doenças Infeciosas, do INSARJ, em Lisboa: 

- Cultura e isolamento de estirpes de H. pullorum e Campylobacter spp.; 

- PCR em tempo-real para deteção e caracterização de espécies de Campylobacter 

termofílicas; 

- Extração de DNA diretamente do conteúdo cecal, com a utilização de um kit 

comercial de fezes; 

- Caracterização morfológica de colónias isoladas suspeitas de H. pullorum, a partir 

da elaboração de esfregaços para coloração de Gram, com observação ao microscópio 

ótico; 

- Realização de PCR para deteção do sistema de secreção de proteína do tipo VI 

(T6SS), presente em algumas estirpes de H. pullorum, com amplificação da parte do gene 

que codifica uma proteína efetora do T6SS, hemolysin coagulated protein (hpc), resultando 

uma sequência de 188 pb. 

 

4) Comparência em palestras e seminários ao longo do tempo de estágio: 

- Curso de pós-graduação: Antibioterapia de animais de companhia, aves e exóticos 

(13 horas), coordenada pela Professora Doutora Constança Pomba, Faculdade de 

Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, 7 e 8 de Março de 2015; 

- Seminário webinar de Hill's: “Cistitis Idiopática Felina: ¿Cómo la trato? Medicina 

Basada en la Evidencia”, pela oradora Marisa Palmero, Espanha, 17 de Março de 2015; 

- Palestra “ Endoscopia e cirurgia minimamente invasiva em pequenos animais”, 

pelo orador Dr. Fausto Brandão, Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de 

Lisboa, 18 de Março de 2015; 

- Curso básico de medicina dentária veterinária, Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias, coordenado pelos oradores Professor Doutor Carlos Viegas, 

da UTAD, e Professor Doutor João Requicha, da FMV-ULHT, 18 de Abril de 2015; 

- Ciclo de Estágios da AEFMV, com os oradores: Professor Doutor José Sales Luís, 

Dra. Ana Filipe, Dra. Diana Conceição, Dr. Pedro Nabais (ASAE), Professora Doutora 

Generosa Nascimento, Dr. Tiago Salvado, Dra. Ana Rita Henriques (Doutoranda) e Dr. 

João Silva, nos dias 30 e 31 de Março de 2015; 

- Seminário “Perda de peso em cães e gatos”, Faculdade de Medicina Veterinária 

da Universidade de Lisboa, 14 de Maio 2015; 

https://www.facebook.com/u.lusofona?fref=nf
https://www.facebook.com/u.lusofona?fref=nf
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- Workshop “Inativação e deteção de microrganismos patogénicos na resposta a 

emergências” (8 horas), organizado pelo Departamento de Doenças Infeciosas do 

INSARJ, realizado neste instituto, 15 de Maio de 2015; 

- Seminário webinar de Hill's "Dermatosiscostrosas: diagnóstico diferencial y casos 

clínicos", pelo orador Carlos VichCodón, Espanha, 25 de Maio de 2015; 

- Seminário “Salsicharia tradicional portuguesa: estratégias para a melhoria da 

segurança e qualidade”, Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, 

coordenado pelos oradores Professora Doutora Maria João Fraqueza da Faculdade de 

Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, Professor Doutor António Alfaia da 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e pela técnica Doutora Cristina Alfaia da 

Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, 9 de Junho de 2015. 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. A IMPORTÂNCIA DO CONSUMO DE CARNE DE FRANGO EM PORTUGAL  

 

O consumo de carne aumentou desde a adesão de Portugal à Comunidade Económica 

Europeia (CEE). As aves são produzidas maioritariamente em sistemas de produção 

intensiva (91% dos bandos de aves), predominando as explorações pecuárias de grande 

dimensão económica. Entre 2003 e 2013, constatou-se um aumento de 13,8% (média anual 

de 1,2%) na produção de carne de aves de capoeira. O setor da carne sofre pressão de 

fatores relacionados com crises sanitárias e com quebras na confiança do consumidor 

(Ministério da Agricultura e do Mar, 2013). Segundo dados da atualmente denominada 

Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) (antiga Direção Geral de Veterinária 

[DGV]), de 2008, “o nível de consumo da carne de aves em Portugal é o mais elevado 

relativamente aos países da União Europeia”. 

As doenças transmitidas através da via alimentar continuam a ser consideradas uma 

ameaça para a saúde pública. Apesar dos modernos sistemas de gestão de higiene e da 

crescente regulamentação, as bactérias patogénicas contaminam os alimentos, causando 

casos esporádicos de doença e surtos de doenças em todo o Mundo (Jordan et al., 2014). 

Embora se reconheça a implicação da carne e produtos à base de carne como fontes de 

infeção zoonótica em seres humanos, o estudo da mesma é limitado comparativamente com 

outros tipos de alimentos, como a água, e com a exposição ambiental. A prevalência de 

agentes patogénicos zoonóticos em carne crua varia entre 1% e 10%, dependendo dos 

microrganismos, de fatores geográficos, do tipo de agricultura e das práticas de produção de 

carne (Nørrung & Buncic, 2008). 

Os produtos de aves contaminadas são a fonte mais importante de transmissão, ao ser 

humano, de agentes patogénicos de origem alimentar, causadores de doença 

gastrointestinal. Muitos destes microrganismos colonizam o trato intestinal de frangos como 

comensais, deixando de ser detetados aquando do abate (Kaakoush et al., 2014). Estudos 

epidemiológicos indicam que aproximadamente 50% a 80% das infeções por espécies de 

Campylobacter termofílicas em humanos são atribuídas às aves de capoeira, a partir da 

manipulação e do consumo de carne de frango crua ou mal cozida (EFSA, 2011). 

A colonização de bandos de frangos com Campylobacter ocorre entre as duas e as três 

semanas de idade, permanecendo as aves colonizadas, até ao abate, sem presença de 

sinais clínicos (Newell et al., 2011).  

As infeções zoonóticas representam a maioria dos casos de doença de origem alimentar no 

ser humano. Os agentes patogénicos zoonóticos na carne têm de ser controlados através 

de um sistema completo e contínuo, da exploração até ao consumidor (“do prado ao prato”). 

Estes agentes podem contaminar o consumidor através da carne, incluindo produtos prontos 
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para consumo contaminados, crus ou mal cozinhados e pela contaminação cruzada de 

alimentos prontos para consumo crus. É necessário o controlo da contaminação fecal direta 

e indireta das carcaças, com base num eficiente sistema de gestão de segurança dos 

alimentos - HACCP. (Nørrung & Buncic, 2008). 

Os agentes patogénicos transmitidos através dos alimentos são uma preocupação de saúde 

pública a nível mundial (Lee, Runyon, Herrman, Phillips & Hsieh, 2015; Kim et al., 2015). Os 

fatores de risco associados são a falta de higiene pessoal, a manipulação e conservação 

inadequadas dos alimentos, processamento insuficiente, os alimentos de fontes inseguras e 

a contaminação cruzada (Pichler et al., 2014). Os alimentos funcionam como via de 

transmissão de muitos agentes patogénicos, introduzidos em qualquer fase da cadeia 

alimentar, sendo necessária a implementação de medidas preventivas de segurança dos 

alimentos (Direção Geral de Saúde, 2004). 

A carne de frango é considerada uma fonte de alimento e de proteínas importante em todo o 

Mundo. A conversão alimentar e a saúde das aves dependem de uma microbiota complexa 

inexplorada, que coloniza o trato intestinal das mesmas (Sergeant et al., 2014). 

Por sua vez, a campilobacteriose é a doença transmitida pelos alimentos mais comummente 

relatada nos últimos anos, pelas European Food Safety Authority (EFSA) e European Centre 

for Disease Prevention and Control (ECDC) (2015). As aves de capoeira surgem como a 

principal fonte de infeção com Campylobacter em seres humanos. Os principais fatores de 

risco desta zoonose são a manipulação e ingestão de carne de aves crua ou mal cozinhada 

(Sandberg et al., 2006; Wingstrand et al., 2006; Calistri & Giovannini, 2008). 

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713514003879
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713514003879
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1.2. GÉNEROS CAMPYLOBACTER E HELICOBACTER - PERIGOS PARA A SAÚDE 

HUMANA 

 

Campylobacter spp. e H. pullorum são considerados agentes comensais em aves de 

capoeira. Corry e Atabay (2001) relataram que a colonização destes microrganismos nas 

vísceras das aves raramente provoca doença (hepatite aviária). Espécies emergentes de 

Campylobacter e Helicobacter, estreitamente relacionadas, foram encontradas na microbiota 

intestinal e na carne de frangos (Lynch, Cagney, McDowell & Duffy, 2011; Manfreda, Parisi, 

Lucchi, Zanoni & De Cesare, 2011), sugerindo que possam ser um reservatório destas 

espécies, com potencial transmissão aos seres humanos. 

A diarreia infecciosa é uma das principais causas de morbilidade e mortalidade em todo o 

Mundo (Aboutaleba, Kuijper & van Dissela, 2014). Os agentes patogénicos mais 

frequentemente associados são Salmonella spp. e Campylobacter spp. Além destes, os 

agentes patogénicos de origem intestinal, como H. pullorum, também podem estar na 

origem deste tipo de diarreia (Steinbrueckner et al., 1997). 

O género Campylobacter pertence à família Campylobacteraceae, a ordem 

Campylobacterales, a classe Epsilonproteobacteria, e do filo Proteobacteria (Vandamme et 

al., 1991, 2005). 

As bactérias do género Campylobacter são bastonetes Gram-negativos e caracterizam-se 

por possuirem morfologia espiralada típica. Por vezes, estes microrganismos podem ainda 

apresentar uma forma que se designa por “asa de gaivota” (Quinn, Markey, Cárter, Donnely 

& Leonard, 2002). Estes microrganismos são móveis, devido à presença de um único flagelo 

polar em uma ou em ambas as extremidades (Quinn et al., 2002; Levin, 2007). A 

temperatura óptima para a multiplicação desta bactéria situa-se entre os 37 ºC e 42 ºC.  

A deteção e o isolamento de espécies de Campylobacter pode ser difícil devido à sua 

natureza fastidiosa e à necessidade de condições bastante específicas para a sua cultura. A 

maioria das espécies são microaerófilas, com metabolismo respiratório complexo (Gunther & 

Chen, 2009). 

Quando as condições não são favoráveis à multiplicação de Campylobacter, por 

envelhecimento das culturas (culturas bacterianas com mais de 48 horas) ou por stress 

oxidativo, pode ocorrer a transição para uma forma cocóide (Keener, Bashor, Curtis, 

Sheldon & Kathariou, 2004). 

Esta característica confere à bactéria a capacidade de adquirir um estado que não é 

cultivável, mas é viável. Quando as condições do meio se tornam novamente favoráveis, 

voltam à sua forma espiral, podendo multiplicar-se e mantendo a sua virulência (Bhavsar & 

Kapadnis, 2007; Keum-Il et al., 2007). 

A confirmação das espécies de Campylobacter é realizada com base em testes fenotípicos, 
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na observação microscópica da mobilidade e na morfologia das colónias e através do uso 

de testes para deteção do hipurato (ISO/FDIS 10272-1:2005). 

Estes microrganismos são agentes comensais do trato gastrointestinal das aves domésticas 

e selvagens (galinhas, perus, patos e gaivotas), bem como de animais mamíferos 

selvagens, silvestres e domésticos como os bovinos, ovinos, suínos, equinos, canídeos e 

felinos. Campylobacter também pode estar presente na água de consumo não tratada, 

estuários, águas costeiras e no leite não pasteurizado (Olson, Ethelberg, Van Pelt & Tauxe, 

2008). 

Normalmente as aves contaminadas com Campylobacter não manifestam sintomatologia 

clínica, no entanto constituem uma importante fonte de infeção para os outros animais e 

para o homem (Whyte et al., 2004). Os indivíduos infetados podem manifestar doença 

gastrointestinal ou permanecer como portadores assintomáticos (Janssen et al., 2008). 

A dose infetante de Campylobacter spp. é muito baixa, sendo que mesmo quando presente 

em níveis mínimos nos alimentos, este agente representa um potencial perigo para a saúde 

(Mena et al., 2008). 

Os mecanismos de patogenicidade deste microrganismo não estão completamente 

esclarecidos, pensa-se que os potenciais fatores de virulência deste agente são a 

mobilidade, quimiotaxia, adesão, invasão e produção de toxinas (enterotoxinas e citotoxinas) 

(Bhavsar & Kapadnis, 2007). 

As fases do abate dos frangos que provocam maiores níveis de contaminação das carcaças 

são o escaldão, depena, evisceração, lavagem e refrigeração (Stern & Robach, 2003). 

A carne de frango é considerada a principal fonte de campilobacteriose humana e C. jejuni e 

C. coli são as espécies de campylobacter termofílicas mais frequentemente isoladas em 

carne de frango (Mead, 2004; Man, 2011; Hardy et al., 2011; EFSA & ECDC, 2015). Estas 

espécies de campylobacter termofílicas são identificadas como as mais importantes e com 

maior potencial patogénico, relativamente à segurança dos alimentos (EFSA, 2005; Ridley et 

al., 2008; Horrocks, Anderson, Nisbet & Ricke, 2009). 

São normalmente infeções autolimitantes e têm duração de aproximadamente sete dias 

(Sallam, 2007; Liu, Han, Li & Song, 2006). Os sintomas mais comuns incluem diarreia (com 

ou sem melena), dor abdominal, febre, dor de cabeça e náuseas (Nørrung & Buncic, 2008). 

C. jejuni tem um período de incubação de um a sete dias e os sintomas iniciais podem 

incluir uma fase de pródromo, com apresentação de febre, dor de cabeça, indisposição e 

mialgias. Após o pródromo, ocorre dor abdominal, febre alta e diarreia mucosa ou melena 

(Eiland & Jenkins, 2008). A diarreia pode resolver-se após dois a três dias, mas a dor 

abdominal pode persistir por vários dias. 

A enterite é geralmente aguda e autolimitante; porém, podem ocorrer complicações, tais 

como a síndrome de Guillain-Barré e sépsis, podendo mesmo conduzir à morte, em 

pacientes idosos ou imunocomprometidos (Butzler, 2004). A síndrome de Guillain-Barré é 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jenkins%20LS%5Bauth%5D
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uma forma de polineuropatia aguda, rapidamente progressiva, caracterizada por debilidade 

muscular que poderá evoluir para paralisia. É uma doença desmielinizante, na qual poderá 

surgir inflamação aguda com perda da mielina nos nervos periféricos, raízes nervosas 

proximais e nervos cranianos (Wijdicks & Ropper, 2000; Tellería-Días & Calzada-Sierra, 

2002). Esta síndrome possui uma variante, a síndrome de Miller-Fisher, caracterizada por 

ataxia, ausência de reflexos e oftalmoplegia (Damiani, Laudanna & Damiani, 2011). 

Campylobacter é uma bactéria ubiquitária no ambiente (Keener et al., 2004; Levin, 2007). 

Têm sido relatados fatores de risco determinantes da colonização deste agente em aves 

domésticas, tais como a inadequada higienização das explorações aviárias, a presença de 

pragas (ratos, pássaros, insetos) e de animais de estimação (cães, gatos), o abastecimento 

de água contaminada e o vestuário contaminado de trabalhadores agrícolas (Newell & 

Fearnley, 2003). A implementação de medidas de biossegurança ao nível das explorações 

avícolas tem como objetivo identificar e controlar estas vias de entrada do agente 

patogénico nas explorações. Estas medidas incluem a aplicação de um vazio sanitário de 

pelo menos duas semanas, para uma limpeza e desinfecção adequada das instalações 

(Costa, 2008). 

Não há informação sobre estes fatores de risco em relação ao H. pullorum, salvo para o 

possível papel da água como veículo de transmissão (Azevedo et al., 2008).  

A campilobacteriose é uma zoonose de distribuição mundial, tornando-se um problema no 

âmbito da saúde pública, com um impacto socioeconómico bastante significativo (Sandberg 

et al., 2006; Wingstrand et al., 2006; Gölz et al, 2014).  

No último relatório da EFSA (2015) Campylobacter foi detetado em 19,9% das 11.475 

explorações produtoras de frangos analisadas e em 29,6% dos frangos abatidos que foram 

analisados. Em 2013, Campylobacter spp. continuava a ser o agente patogénico bacteriano 

mais frequentemente detectado em seres humanos com sintomas de doença 

gastrointestinal na União Europeia (UE), sendo assim desde 2005. O número de casos 

notificados confirmados de campilobacteriose humana foi de 214.779 no ano de 2013 (EFSA 

& ECDC, 2015). 

A EFSA reportou dados sobre a prevalência de Campylobacter em suínos, que variam de 

0% a 92,7% e em bovinos de 0% a 50,4% (EFSA & ECDC, 2015). Animais de estimação, 

principalmente cães e gatos, também devem ser considerados como possíveis fontes de 

transmissão de espécies de Campylobacter. 

Para o controlo da campilobacteriose é essencial conhecer os seus aspectos 

epidemiológicos, desde a fonte de contaminação, aos hospedeiros, passando pelos 

mecanismos de virulência e pela dose infetante (Wassenaar & Newell, 2006). 

Das espécies conhecidas do género Helicobacter, apenas H. pullorum tem a capacidade de 

ser transmitida ao ser humano através do consumo de carne de aves processada de forma 

insuficiente (Wesley, 2001). Existe um número crescente de casos clínicos relatados 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_desmielinizante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mielina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADzes_nervosas
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envolvendo este microrganismo; porém, a informação disponível sobre a patogénese da 

infeção continua a ser escassa. 

Têm sido desenvolvidas diversificadas intervenções com o intuito de reduzir a frequência 

destes agentes patogénicos na avicultura e na pecuária. Entre estas, a seleção genética de 

animais resistentes à colonização, os tratamentos para prevenção da transmissão vertical 

destes agentes patogénicos e as boas práticas sanitárias. A finalidade destas intervenções é 

a de evitar a contaminação na exploração e durante o transporte dos animais, a eliminação 

destes patogénicos presentes nos alimentos e na água fornecidos aos animais e 

tratamentos biológicos que inativem estes agentes no hospedeiro (Doyle & Erickson, 2006). 

No Mundo em desenvolvimento, a falta de água potável, a higiene inadequada, os mercados 

de animais vivos, entre variados outros fatores, providenciam um ambiente propício para a 

emergência de microrganismos. A disseminação dos mesmos encontra-se coadjuvada pelo 

movimento facilitado de alimentos e pessoas a nível global (Duffy, Lynch & Cagney, 2008). 
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1.3. CARACTERIZAÇÃO DA ESPÉCIE HELICOBACTER PULLORUM 

 

1.3.1. Considerações Taxonómicas 

 

H. pullorum é uma bactéria urease negativa, classificado como uma nova espécie bacteriana 

por Stanley et al. em 1994, com base na análise filogenética do gene 16S do ácido 

ribonucleico ribossomal (rRNA) (Zanoni, Rossi, Giacomucci, Sanguinetti & Manfreda, 2007). 

Foi isolado inicialmente a partir de fezes diarreicas humanas e do conteúdo intestinal e biliar 

de galinhas assintomáticas; tendo sido originalmente classificado como organismo análogo 

a Campylobacter (Rossi, 2008). O género Helicobacter subdivide-se em dois grupos, o dos 

Helicobacter gástricos e o dos Helicobacter entero-hepáticos (HEH), tendo em conta o local 

de colonização (Hassan, Shahata, Refaie & Ibrahim, 2014). H. pullorum, em particular, é 

uma espécie HEH. 

A espécie H. pullorum pertence ao Filo das Proteobacterias, Classe das 

Epsilonproteobacteria, Ordem Campylobacterales e Família Helicobacteraceae (Slonczewski 

& Foster, 2013). 

O género Helicobacter é taxonomicamente distinto das espécies de Campylobacter. Porém, 

estas últimas também possuem morfologia espiralada, multiplicam-se em condições de 

microaerofilia e colonizam o trato gastrointestinal (Fox, 2003). Estes dois géneros são, 

portanto, morfologicamente semelhantes entre si e também partilham propriedades com o 

género Arcobacter.  

H. pullorum desenvolve-se em condições microaeróbias (aproximadamente 5% de O2, 5% a 

10% de CO2 e 85% de N2) (Slonczewski & Foster, 2013) e distingue-se morfologicamente da 

maioria das outras espécies do género Helicobacter, pois esta espécie possui apenas um 

flagelo sem bainha (Figura 1), enquanto as restantes possuem múltiplos flagelos com bainha 

(Fox, 2002; Corry, Curtis & Baird, 2011). Esta mesma particularidade é indispensável para 

distinguir a espécie em relação às restantes do género Helicobacter. O flagelo é 

ligeiramente curvo; a bactéria é oxidase positiva e é negativa para a síntese de acetato de 

indoxil, esterase, urease e para a hidrólise de hipurato (Fox, 2002). Em relação às espécies 

de campylobacter termofílicas, H. pullorum distingue-se de C. coli pela ausência de hidrólise 

de acetato de indoxilo e de Campylobacter lari pela sua intolerância a 2% de NaCl e 

sensibilidade ao ácido nalidíxico (Steinbrueckner et al., 1997). 
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Figura 1 – Morfologia de Helicobacter pullorum (Fonte: 

https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Helicobacter_pullorum). 

 

 

1.3.2. Características Microbiológicas 

 

O género Helicobacter pertence à classe Epsilonproteobacteria, criada em 1989, que 

atualmente é composta por 35 espécies (Yamaoka, 2008; Boyanova, 2011) de bactérias 

Gram-negativas, microaeróbias e com morfologia curva típica, espiralada ou fusiforme 

(Pasquali, Rossi, Manfreda & Zanoni, 2007). As colónias de H. pullorum surgem 

morfologicamente branco-acinzentadas, de tamanho reduzido e hemolíticas (Ceelen et al., 

2006a). De acordo com Miller et al. (2006), H. pullorum apresenta um movimento irregular 

lento em queda, enquanto as espécies de Campylobacter demonstram um movimento 

rápido, semelhante a um “saca-rolhas”. Considera-se, deste modo, útil o uso do teste da 

hidrólise do acetato de indoxil, pois H. pullorum surge como negativo e Campylobacter spp. 

como positivo ao teste. 

Por vezes, espécies de Campylobacter podem apresentar uma forma que se designa por 

“asa de gaivota”, o que nunca se verifica na observação ao microscópio de H. pullorum. 

A temperatura mais apropriada para o desenvolvimento de H. pullorum varia entre os 37°C e 

os 42°C, mas não se desenvolve a 25°C (Boutin et al., 2010), sendo classificada como uma 

bactéria mesófila. Necessita de condições atmosféricas de microaerófilia, ou seja, requer 

uma concentração de oxigénio reduzida (aproximadamente 5% de O2, 5% a 10% de CO2 e 

85% de N2). Esta bactéria não é formadora de esporos (Ceelen, Decostere, Verschraegen, 

Ducatelle & Haesebrouck, 2005; Cordeiro, 2011).  

H. pullorum tem 3 a 4 micrómetros (m) de comprimento e 0,3 a 0,5 m de largura 

(Slonczewski & Foster, 2013) (Figura 2). A análise de um grande número de estirpes desta 

espécie bacteriana permitiu destacar que algumas podem crescer sobre microaerofilia sem 

enriquecimento em hidrogénio. Embora este tipo de atmosfera,com o acréscimo em 

hidrogénio (aproximadamente 5% de H2), seja essencial para a definição correta da 

prevalência de H. pullorum em animais e seres humanos, uma vez que a maioria das 

estirpes analisadas apenas crescem nestas condições (Rossi, 2008).  

  

1 m 
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Figura 2 – Microscopia eletrónica de varredura de Helicobacter pullorum, com 3 a 4 

micrómetros de comprimento e um único flagelo unipolar (Adaptado de: Sirianni, Kaakoush, 

Raftery & Mitchell, 2013). 

 

 

A caracterização fenotípica da bactéria é realizada por elaboração de testes bioquímicos e 

testes de perfil de resistência a antimicrobianos. A caracterização genotípica é realizda 

habitualmente através de Eletroforese em Gel de Campo Pulsado (PFGE) e Polimorfismo de 

Comprimento de Fragmento Amplificado (AFLP) (Zanoni et al., 2011). 

Segundo um artigo publicado por Wai e seus colaboradores em 2014, a caracterização 

genética de colónias isoladas de H. pullorum provenientes de amostras de frangos 

pertencentes à mesma exploração de produção demonstraram estreita relação genética 

(homologia superior a 95%). Esta semelhança genética sugere a mesma fonte de origem 

bacteriana. Entre isolados de aves de diferentes explorações foi observada diversidade 

genética, podendo esta estar relacionada com um elevado grau de recombinação genómica 

entre um número limitado de genomas parentais (Hume, Harvey, Stanker & Droleskey, 

2001).  

A enzima catalase foi identificada no secretoma de H. pullorum com base em estudos 

anteriores sobre Helicobacter pylori (Harris, Hinds, Beckhouse, Kolesnikow & Hazell, 2002; 

Harris et al., 2003a; Harris & Hazell, 2003b). Esta proteína poderá estar envolvida na 

proteção da bactéria contra o stress oxidativo ou reações de redução-oxidação (reações 

redox), relativamente ao ambiente e hospedeiro (Sirianni et al., 2013). 

 

1.3.3. Características bioquímicas 

 

Em relação às características bioquímicas, H. pullorum demonstra positividade para a 

atividade da oxidase, redução do nitrato, para o crescimento a 42°C em atmosfera de 

anaerobiose e microaerofilia e na presença de 1% de sais biliares. Todavia, não apresenta 

atividade de urease e de gama glutamil transpeptidase (GGT), é negativa para a hidrólise de 

hipurato, acetato de indoxil e fosfatase alcalina, crescimento a 25°C com atmosfera de 

aerobiose, em meio de cultura agar MacConkey e na presença de 1% de glicina (Zanoni et 
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al., 2007; Boutin et al., 2010). Na Tabela 1, são apresentadas algumas características 

microbiológicas de H. pullorum e é registada a sua comparação com C. jejuni e C. coli. 
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 Tabela 1 – Características microbiológicas. Semelhanças e diferenças entre as espécies Campylobacter jejuni, Campylobacter coli e 

Helicobacter pullorum (Adaptado de: Atabay, Corry & On, 1998; Solnick & Schauer, 2001; Malbrán, 2001; Mateos-Muñoz et al., 2012; Engelkirk 

& Duben-Engelkirk, 2008). 

Legenda: 
+: reação positiva;  
-: reação negativa; 
ND: não determinada; 
V: variável; 
S: sensível; 
R: resistente.

 
Produção 

de catalase 
Produção 
de urease 

Crescimento a 
42ºC 

Nº de 
flagelos 

Flagelos 
com 

bainha 

Distribuição dos 
flagelos 

Cílios 
periplas-
máticos 

Redução 

do nitrato 

Hidrólise da 
fosfatase 
alcalina 

Hidrólise de 
acetato de 

indoxilo 

Hidrólise 
de 

hipurato 

Produção de 

glutamil 
transpepti-

dase 

Crescimento 
com 1% de 

glicina 

Suscetibi-
lidade ao 

ácido 
nalidíxico 

Suscetibili-
dade à 

cefalotina 

Campylobacter 
jejuni 

+ - + 1 ou 2 - Uni ou bipolares - + V + + ND + S R 

Campylobacter 
coli 

+ - + 1 ou 2 - Uni ou bipolares - + V + - ND + S R 

H. pullorum + - + 1 - Unipolar - + - - - ND ND R S 
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1.4. MÉTODOS DE DETEÇÃO DE HELICOBACTER PULLORUM 

 

O isolamento e a identificação de H. pullorum são desafiantes devido ao seu fenótipo pouco 

característico e pelo facto de possuir marcadores bioquímicos e perfil de resistência a 

alguns antimicrobianos comuns a outras espécies de Helicobacter, Campylobacter e 

Arcobacter. Além destes aspetos, as suas necessidades de crescimento são extremamente 

exigentes (crescimento fastidioso) (Atabay, Corry & On, 1998; Melito et al., 2000; Wainø et 

al., 2003). As três técnicas usadas na deteção deste agente patogénico são: o isolamento, a 

técnica de Reação em Cadeia de Polimerase (PCR é a sigla derivada do inglês: Polymerase 

Chain Reaction) e a imuno-histoquímica, que é um método menos sensível e preciso do que 

os primeiros (Livingston et al., 1997; Rogers et al., 2004). Atualmente, utiliza-se, com 

sucesso, a técnica de PCR para avaliação da frequência desta bactéria em seres humanos, 

aves, roedores e outros reservatórios possíveis, como roedores selvagens (Turk et al., 

2012). Esta técnica demonstrou ser bastante sensível.  

As duas características que podem ser usadas como marcadores fenotípicos na deteção de 

Helicobacter spp. são a presença de flagelos com bainha e a resistência à polimixina B, 

ambas ausentes no caso particular de H. pullorum (Zanoni et al., 2007). 

Uma combinação de métodos de identificação genotípicos e fenotípicos pode ser útil na 

identificação de H. pullorum. 

 

1.4.1. Enriquecimento e isolamento / Meios de cultura 

 

A maior taxa de isolamento de H. pullorum nas aves é a partir do conteúdo cecal; porém, 

esta bactéria pode atingir o fígado por movimento retrógrado a partir do duodeno ou, 

alternativamente, por transferência a partir do lúmen intestinal para a circulação portal 

(Mohamed et al., 2010).  

Espécies do género Helicobacter podem ser isoladas a partir de tecidos gástricos, mas não 

são, rotineiramente, cultivadas a partir do suco gástrico ou de fezes. HEH podem ser 

isolados a partir do mesmo meio seletivo, com antibióticos, usado para o isolamento de 

Helicobacter gástricos. Adicionalmente, o uso de filtros de membrana com 0,45 m ou 0,65 

m de dimensão de poro no isolamento da bactéria (técnica modificada do filtro de Steele 

and McDermott) (Steele & McDermott, 1984) auxilia na minimização da contaminação com 

outros microrganismos entéricos durante a cultura primária em agar Columbia (Fox, 2003). 

Os métodos não seletivos usados no isolamento de Campylobacter e Helicobacter baseiam-

se na capacidade destas bactérias em atravessar os poros dos filtros de celulose, devido às 

suas dimensões reduzidas e à elevada mobilidade. 

É importante salientar que H. pullorum não se desenvolve satisfatoriamente em meio 

seletivo, contendo polimixina B, pois esta bactéria demonstra suscetibilidade a este 
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antimicrobiano. Desenvolve-se melhor em meio agar Columbia enriquecido com 5% de 

sangue de cavalo ou de ovelha, suplementado com cefoperazona, vancomicina e a 

anfotericina B (Stanley et al., 1994; Corry, Post, Colin & Laisney, 1995; On, Holmes & Sackin 

1996; Atabay et al., 1998). 

Taneera e seus colaboradores (2002) sugeriram que o carvão ativado poderia contribuir 

positivamente para o crescimento de alguns HEH, incluindo H. pullorum, através da sua 

capacidade na remoção de compostos tóxicos em meios de cultura. 

A cultura “in vitro” de HEH encontra-se dificultada pelos requisitos exigentes de crescimento 

destas espécies. A sua natureza fastidiosa requer meios de cultura complexos e abundantes 

em nutrientes e longos tempos de incubação em condições particulares para se 

desenvolverem corretamente. Esta é uma das razões pelas quais este tipo de infeções é 

subestimado (Shames et al., 1995; Taneera et al., 2002; On et al., 2005). 

H. pullorum desenvolve-se satisfatoriamente nos quatro meios de cultura seguintes: BBL-

Brucella Broth com 1,5% de Columbia Agar e 5% de sangue de ovelha, Difco-Brain Heart 

Infusion com 1,5% de Columbia Agar e 5% de sangue de ovelha, Nutrient Broth N°2 (Oxoid) 

com 1,5% de Columbia Agar mais 5% de sangue de ovelha e Sheep Blood Agar (Oxoid) 

com adição de 5% de sangue de ovelha (Rossi, 2008). 

 

1.4.2. Diagnóstico laboratorial 

 

Os escassos protocolos de diagnóstico de H. pullorum e a dificuldade no seu isolamento 

poderão resultar na subdeteção deste agente patogénico, podendo este ser distinto do 

género Campylobacter através da negatividade do primeiro relativamente à capacidade de 

hidrólise do acetato de indoxilo (Fox, 2002). 

Para o diagnóstico presuntivo de H. pullorum utiliza-se a coloração de Gram. Para o mesmo 

efeito, pode-se usar a atividade ureásica negativa desta bactéria. Um teste de diagnóstico 

comercialmente disponível para a urease deteta a sua atividade em tecidos gástricos e 

entéricos num período de 15 minutos a 3 horas. Um fragmento de biópsia gástrica ou 

intestinal pode ser cortado e colocado diretamente no caldo de ureia, obtendo-se uma 

reação positiva numa 1 hora (Fox, 2003). 

Atualmente, a dificuldade da cultura “in vitro” deste microrganismo e o uso de meio de 

cultura e condições inadequadas nos laboratórios clínicos, veterinários e alimentares, 

dificultam a identificação correta de H. pullorum como um agente patogénico de origem 

alimentar. 
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1.4.3. PCR baseada em marcadores genéticos 

 

A extração de DNA de bactérias presentes em quantidades mínimas deve ser realizada 

rapidamente, para evitar a congelação e descongelação com perda de DNA pela 

degradação realizada por protéases e DNases (Zhang, Day, McKenzie & Mitchell, 2006). 

A técnica de PCR possibilita efetuar a análise simultânea de múltiplos isolados, através da 

presença ou ausência de produtos de amplificação produzidos. O método de PCR com base 

em marcadores moleculares permite distinguir espécies bacterianas diferentes pertencentes 

ao mesmo género, por identificação de sequências únicas ou comuns dentro dos genomas 

de comparação. 

A maior parte das técnicas de PCR é baseada na amplificação de fragmentos de genes de 

flagelina ou genes ribossomais (Wassenaar, 2000). Independentemente do tipo de técnica 

de PCR usada, é necessária a utilização de primers específicos e de uma polimerase termo-

estável, sendo a mais utilizada a Taq polymerase. 

Posteriormente, os produtos de PCR são caracterizados com base no comprimento dos 

fragmentos amplificados, através da técnica de eletroforese em gel de agarose (Denis et al., 

1999; Yamazaki-Matsune et al., 2007). 

A técnica de PCR tendo como alvo a deteção do gene 16S rRNA para H. pullorum foi 

relatada por González et al. (2008). Contudo, os primers usados são idênticos à sequência 

correspondente do gene 16S rRNA de Helicobacter canadensis, que é um agente 

patogénico para o ser humano bastante relacionado com H. pullorum (Fox et al., 2000). 

Além da semelhança entre estes dois microrganismos do mesmo género, há apenas uma 

diferença de nucleótidos dos produtos de amplificação produzidos por estes primers a partir 

do gene 16S rRNA entre H. pullorum e Helicobacter mastomyrinus (Shen et al., 2005). 

A PCR que amplifica um fragmento variável do gene cytolethal distending toxin B (cdtB) de 

H. pullorum, dando origem a uma sequência com 140 pares de bases (pb), demonstra alta 

especificidade na deteção de H. pullorum em amostras clínicas e ambientais. Tendo como 

vantagens, em relação ao alvo anteriormente referido, o facto de este gene codificar uma 

proteína que funciona como uma subunidade ativa da toxina bacteriana de distensão 

citoletal (CDT), que constitui um fator de virulência produzido por várias bactérias 

patogénicas entéricas (Smith & Bayles, 2006). Esta técnica supera a anterior, pois o gene 

cdtB está ausente em H. canadensis. 

É de extrema importância a identificação precisa das espécies bacterianas em causa, pois 

poderá servir de auxílio à vigilância epidemiológica e análise do risco (Nakari, Puhakka & 

Siitonen, 2008). 

A técnica de PCR em tempo-real adiciona um sistema de deteção de sinais fluorescentes, a 

partir do uso de sondas ou agentes intercalantes de DNA em cadeia dupla, à metodologia 

de PCR convencional. Deste modo, é possível a deteção, quantificação e amplificação de 

http://jmm.sgmjournals.org/content/61/Pt_5/720.full#ref-13
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DNA a partir de uma única etapa, agilizando a obtenção de resultados e minimizando o risco 

decorrente de possíveis contaminações. Comparativamente com a PCR convencional, esta 

técnica apresenta reprodutibilidade, sensibilidade e precisão superiores. Realiza a 

quantificação do número de moléculas produzidas a cada ciclo, ao contrário da PCR 

convencional, cujos resultados são meramente qualitativos (Ridley et al., 2008). 

A caracterização dos perfis genéticos de uma bactéria é essencial para o estudo 

epidemiológico e evolutivo de qualquer microrganismo (Dingle et al., 2001). 

 

1.4.4. Dificuldades na identificação 

 

H. pullorum foi identificado, pela primeira vez, como C. jejuni / coli com base na sua 

aparência, nas condições de crescimento e nos testes de oxidase e de catalase. Os 

métodos laboratoriais padronizados para a identificação desta bactéria podem subestimar a 

presença de doença gastrointestinal nos seres humanos, causada por Helicobacter spp. 

(Hansen, Thomson, Fox, El-Omar & Hold, 2011).  

Para um melhor conhecimento do potencial zoonótico de H. pullorum, é importante conhecer 

o seu perfil de sensibilidade aos antibióticos mais utilizados em medicina humana e animal. 

Estes microrganismos surgem geralmente como suscetíveis aos macrólidos e resistentes às 

quinolonas; no entanto, este padrão é muito variável e depende de país para país (Mateos-

Muñoz et al., 2013). 

Uma das causas mais comuns de gastroenterite bacteriana é a infeção por Campylobacter 

spp.; porém, a sua identificação resulta, com frequência, de uma análise fenotípica limitada 

(coloração de Gram, morfologia microscópica, crescimento em atmosfera microaerofílica 

enriquecida com hidrogénio, reação catalase e oxidase-positiva, atividade negativa do ácido 

hipúrico ou N-benzoil-glicina). Não é conhecido o número de novos e invulgares organismos 

dos géneros Campylobacter ou Helicobacter que são classificados incorretamente por esta 

abordagem limitada (Lastovica, 2000).  

O estudo da prevalência de H. pullorum em aves e seres humanos sugere que a infeção 

pode surgir como subclínica na natureza, encontrando-se o seu diagnóstico sub-

representado (Ceelen et al., 2005, Ceelen, Haesebrouck, Favoreel, Ducatelle & Decostere, 

2006b; Nebbia et al., 2007; Ceelen et al., 2007; Zanoni et al., 2007; Manfreda et al., 2011). 

  

http://jmm.sgmjournals.org/content/61/Pt_5/720.full#ref-7
http://jmm.sgmjournals.org/content/61/Pt_5/720.full#ref-9
http://jmm.sgmjournals.org/content/61/Pt_5/720.full#ref-20
http://jmm.sgmjournals.org/content/61/Pt_5/720.full#ref-36
http://jmm.sgmjournals.org/content/61/Pt_5/720.full#ref-17
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1.5. EPIDEMIOLOGIA 

 

1.5.1. Incidência e Distribuição 

 

Segundo um estudo realizado em Itália em 2005, em que se procedeu à recolha de 209 

cecos de frangos, entre Setembro e Dezembro, a prevalência de H. pullorum em 

explorações de produção intensiva foi de 96,9%, comparativamente com uma prevalência 

de 66,7% em regime de produção extensiva. O uso de ventilação forçada contribui para a 

prevalência da bactéria, ao contrário da coloração das penas, do tipo de alimento fornecido 

e sua qualidade. Curiosamente, a percentagem de positividade para H. pullorum em cecos 

foi superior em aves do sexo masculino, independentemente do regime de exploração 

(Manfreda et al., 2006). 

Em estudos já realizados sobre a prevalência de H. pullorum em frangos de produção 

intensiva, as taxas de positividade são variáveis: 4% na Suíça (Burnens, Stanley & Nicolet, 

1996), 13,5% na Austrália (Miller et al., 2006), 33,6% na Bélgica (Ceelen et al., 2006a), 

78,3% na República Checa (Svobodova & Borilova, 2003) e 100% em Itália (Zanoni et al, 

2007). Em Itália, H. pullorum foi detetado com uma prevalência de 100% em frangos e 

galinhas poedeiras de 15 explorações diferentes (Zanoni et al., 2007), bem como na maioria 

dos perus nos matadouros (Zanoni et al., 2011). Também em Itália, H. pullorum foi 

identificado por PCR numa elevada percentagem de frangos, em matadouro, galinhas 

poedeiras e pintadas (Nebbia et al., 2007).  

Na Bélgica, 110 frangos de 11 bandos encontravam-se colonizados com H. pullorum no 

ceco e no cólon e, em menor grau, no fígado e no jejuno. Este agente patogénico foi 

detetado em 33,6% das amostras de conteúdo cecal provenientes de frangos no momento 

do abate (Ceelen et al., 2006a). Em pesquisas realizadas anteriormente, H. pullorum foi 

detetado em 60% das carcaças de frango (Atabay et al., 1998). Esta discrepância pode 

estar relacionada com a contaminação cruzada com conteúdo cecal, presente na superfície 

das carcaças de aves durante o abate (Atabay et al., 1998; Fox et al., 1998). A 

contaminação fecal da superfície das carcaças também pode ocorrer durante o transporte 

das aves para o matadouro (Whyte, Collins, McGill, Monahan & O’Mahony, 2001). 

No Egito, mais precisamente na província de Assiut, Mohamed et al. (2010) realizaram um 

trabalho experimental a partir da recolha de um total de 1800 amostras de conteúdo cecal, 

fígado e zaragatoas cloacais, provenientes de frangos, perus e patos. A prevalência de H. 

pullorum em frangos foi de 39,33% e nula relativamente aos perus e patos. A maior taxa de 

isolamento foi alcançada nos excrementos cecais, enquanto a menor adveio de zaragatoas 

cloacais. 

Em 2012, foi determinada a frequência de H. pullorum e Campylobacter spp. em frangos de 

produção intensiva (n = 57) e frangos do campo (n = 32) em Selangor, na Malásia, para 

http://jmm.sgmjournals.org/content/61/Pt_5/720.full#ref-20
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relatar a frequência de coinfeção. H. pullorum foi isolado a partir de 25% dos frangos de 

produção extensiva e de 24,7% dos de produção intensiva, com uma frequência total de 

24,7%. A codeteção foi apreciada em metade dos frangos positivos para H. pullorum (Wai, 

Saleha, Zunita, Hassan & Jalila, 2012). 

H. pullorum é um dos HEH a que os seres humanos têm maior risco de exposição, uma vez 

que a maioria das outras espécies entero-hepáticas colonizam animais selvagens (Fox et 

al., 2000). Este agente patogénico pode infetar seres humanos através do contacto com 

frangos vivos e suas fezes (Fox, 2003).  

 

1.5.2. Ecologia / Reservatórios e fontes de contaminação 

 

H. pullorum foi inicialmente isolado a partir de diferentes fontes: do ceco de aves domésticas 

assintomáticas, do conteúdo biliar e intestinal de galinhas poedeiras e de frangos em 

matadouro com lesões sugestivas de hepatite vibriónica e das fezes de seres humanos com 

gastroenterite (Burnens, Stanley, Morgenstern & Nicolet, 1994, Stanley et al., 1994).  

A bactéria apresenta tropismo para o duodeno, ceco, fígado e vesícula biliar dos galináceos 

(Neubauer & Hess, 2006) e dos humanos (Casswall, Nemeth, Nilsson, Wadstrom, & Nilsson, 

2010), sugerindo que a toxina CDT de H. pullorum afeta, particularmente, os ductos entero-

hepáticos. No ceco, esta bactéria demonstra uma associação íntima com o epitélio 

superficial. O nicho ecológico de HEH são as criptas do cólon e do ceco. 

Após o isolamento e caracterização iniciais, H. pullorum foi identificado em seres humanos 

com o diagnóstico de doença gastrointestinal, e também em indivíduos assintomáticos, 

embora em menor frequência. Também foi isolado a partir de vários animais: perus, 

pintadas, roedores de tamanho médio e pequeno, (Rattus norvegicus) e, mais 

recentemente, de Brown Norway (BN / MolTac), que são roedores criados para interesse e 

uso científico (Stanley et al., 1994; Ceelen et al., 2005; Nebbia et al., 2007; Boutin et al., 

2010; Cacioppo et al., 2012; Turk et al., 2012). As aves funcionam como reservatórios de H. 

pullorum, contribuindo portanto, para a transmissão zoonótica para os seres humanos 

(Andersen, 2001). Deste modo, H. pullorum é considerado um agente patogénico emergente 

humano, de origem alimentar (Atabay et al., 1998; Ceelen et al., 2006a; Skovgaard, 2007; 

Wai et al., 2014). Assim sendo, tornam-se necessários modelos animais para investigar a 

sua virulência. 

A transmissão de espécies HEH ocorre por via fecal-oral. Há ainda controvérsia sobre a 

existência ou não de formas cocóides, viáveis mas não aptas para serem cultivadas, de 

Helicobacter no meio ambiente e, se estiverem presentes, interessa perceber que 

importância possuem na transmissão a hospedeiros suscetíveis (Fox, 2003). 

Tal como acontece para Campylobacter, esta bactéria pode estar presente em carcaças de 

frango e ser transmitida aos seres humanos através do consumo de carne de frango mal 
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cozida ou por contaminação cruzada na cozinha, durante a manipulação de alimentos 

(Wesley, 2001; Laharie et al., 2009). Esta última hipótese pode acontecer quando se utiliza o 

mesmo utensílio para manusear a carne de aves crua e um outro alimento que se consuma 

cru (fruta, vegetais, legumes). Uma melhoria da higiene nas cozinhas domésticas é 

importante, tal como um maior cuidado no manuseamento e processamento dos alimentos. 

É essencial lavar as mãos regularmente e usar superfícies separadas ou lavar corretamente 

as superfícies aquando da manipulação alternada de alimentos crus e cozinhados 

(Humphrey, 2000; Gorman, Bloomfield & Addley, 2002; Barker, Naeeni & Bloomfield, 2003; 

Kusumaningrum, Van Asselt, Beumer & Zwietering, 2004). 

Azevedo et al. (2008) demonstraram que, “in vitro”, H. pullorum pode sobreviver durante um 

tempo superior a 36 horas, em água a 25°C, o que suscita a possibilidade de transmissão 

por via aquática como outra via de transmissão. 

 

1.5.2.1. Aves 

 

À semelhança dos géneros bacterianos intimamente relacionados, Campylobacter e 

Arcobacter, presume-se que as aves de capoeira funcionem como veículo para a infeção de 

seres humanos com H. pullorum (Fox et al., 1998; Houf, Tutenel, De Zutter, Van casco & 

Vandamme, 2000; Houf, Devriese, De Zutter, Van Hoof & Vandamme, 2001; Um Antolin, 

Gonzalez, Garcia, Hernandez & Martin, 2001). 

Este microrganismo já foi isolado a partir do conteúdo cecal de frangos no matadouro, 

galinhas poedeiras, perus, avestruzes e pintadas (Nebbia et al., 2007; Manfreda et al., 2011) 

e, ainda, de patos (Mohamed et al., 2010). H. pullorum também foi isolado a partir de um 

psitacídeo diarreico, mais especificamente denominado Haematogaster psephotus (Ceelen, 

Decostere, Martel, Pasmans & Haesebrouck, 2006c), sugerindo o risco zoonótico 

desempenhado pelas aves de companhia, que se encontram em contacto íntimo com o ser 

humano. 

 

1.5.2.2. Homem 

 

H. pullorum, resistente aos sais biliares, (Varon et al., 2014) foi detetado por PCR a partir de 

amostras de fezes de humanos com gastroenterite (Stanley et al., 1994; Burnens et al., 

1994; Atabay et al., 1998; Bascuñana, Padrones, Picazo & Velasco, 2011). O facto de ser 

resistente à bílis apoia uma associação entre o género Helicobacter e a doença da vesícula 

biliar (Fox et al., 1998). 

A referida espécie foi também isolada a partir da vesícula biliar de mulheres com colecistite 

crónica e a partir de fígados de pacientes com doença hepática crónica (Casswall et al., 

2010), cirrose ou carcinoma hepatocelular (Steinbrueckner et al., 1997; Rocha et al., 2005; 
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Castera et al., 2006; Veijola et al., 2007; Laharie et al., 2009; Casswall et al., 2010; Manfreda 

et al., 2011), bem como do fígado de pacientes com colangite primária esclerosante 

(Ponzetto et al., 2000; Pellicano et al., 2004; Rocha et al., 2005).  

Num estudo publicado em 2005 por Rocha e seus colaboradores, abordou-se uma possível 

associação de espécies do género Helicobacter spp. com a ocorrência de hepatite C, com 

ou sem coexistência de carcinoma hepatocelular. A coinfeção bacteriana com espécies de 

Helicobacter spp. em pacientes infetados com o vírus da hepatite C (VHC) pode incitar o 

desenvolvimento de cirrose ou de CHC. Nesta experiência verificou-se a diminuta 

prevalência do agente patogénico em amostras de fígado de um grupo controlo, constituído 

por seres humanos saudáveis, (4,2%) e em amostras de fígado de pacientes com hepatite C 

crónica não cirrótica (3,5%). A incidência aumentou bastante quando se testaram amostras 

de fígado de doentes com hepatite C, com presença de cirrose e com ou sem carcinoma 

hepatocelular. Neste estudo, praticamente todos os pacientes com CHC demonstraram 

positividade relativamente à presença de Helicobacter spp. na amostra de tumor recolhida 

por biópsia. As percentagens de positividade foram de 61 a 68% dos pacientes com cirrose. 

H. pullorum poderá alterar estruturalmente o fígado e ter uma importância significativa na 

progressão de hepatite C crónica para cirrose e CHC, surgindo como um fator de risco 

adicional (Ponzetto et al., 2000; Dore et al., 2002; Rocha et al., 2005). 

A partir dos estudos até ao momento realizados, não existem argumentos suficientes para 

admitir esta associação causal, uma vez que a presença de microrganismos HEH poderá 

advir de alterações estruturais do fígado aquando da presença de cirrose, como por 

exemplo, dos shunts intra-hepáticos (Villeneuve et al., 1996; Hano & Takasaki, 2003). 

Porém, permanece a hipótese de a infeção por Helicobacter ser um fator de risco na 

evolução da cirrose, uma vez que estas bactérias podem produzir toxinas que interferem 

com as células hepáticas. 

Num trabalho experimental realizado por Ceelen et al. (2005), foram examinadas, através de 

técnicas de PCR específicas para H. pullorum, 531 amostras de fezes de pacientes com 

gastroenterite e 100 de indivíduos saudáveis (grupo controlo). Os resultados demonstraram 

uma prevalência similar nos dois grupos examinados: 4,3% de positividade relativamente 

aos pacientes com gastroenterite e 4% para o grupo controlo. Os autores afirmaram que a 

positividade poderá resultar dos alimentos ingeridos e não da replicação dos organismos ao 

nível do trato gastrointestinal. Outra hipótese será a existência de patogenicidade variável 

conforme as estirpes presentes ou de fatores variáveis do hospedeiro (imunodeficiência ou 

suscetibilidade genética). 

Os indivíduos imunocomprometidos são particularmente suscetíveis a estes organismos 

microaerófilos (Fox et al., 1995; Fox et al., 1996; Solnick & Schauer, 2001; Shomer et al., 

2001; Erdman, Fox, Dangler, Feldman & Horwitz, 2001).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feldman%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11160181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Horwitz%20BH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11160181
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As pessoas que apresentam maior risco de infeção são os operadores do setor das aves de 

capoeira, entre eles, agricultores, veterinários e funcionários de matadouros. 

 

1.5.2.3. Outras espécies de animais 

 

Para além das espécies aviárias anteriormente mencionadas, H. pullorum foi detetado em 

ratos e murganhos ao nível do ceco, cólon e conteúdo fecal, sem evidência de infeção 

hepática (Turk et al., 2012). 

Um modelo experimental baseado no rato poderá proporcionar uma melhor compreensão 

dos componentes genéticos de H. pullorum responsáveis pela patogenicidade e determinar 

de que forma este agente patogénico pode infetar uma ampla diversidade de espécies e 

induzir lesões em espécies de mamíferos suscetíveis (Boutin et al., 2010). 

A recente deteção molecular de H. pullorum na microflora intestinal de ratos expostos a um 

agente cancerígeno pode refletir a sua presença numa população mais ampla de ratos 

disponíveis comercialmente para trabalhos experimentais (Zhang, Qiao, Zhao, Jiang & Ren, 

2011). 

Será importante analisar se as estirpes isoladas a partir dos frangos podem, eventualmente, 

colonizar roedores e se estas estirpes são patogénicas (Turk et al., 2012). 
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1.6. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS  

 

1.6.1. Nas aves 

 

Geralmente as aves permanecem assintomáticas, podendo apresentar um ligeiro aumento 

do volume do ceco, presença de conteúdo espumoso no interior do mesmo e inflamação 

leve a moderada. Lesões macroscópicas e histológicas mínimas podem ser observadas ao 

nível do fígado, do cólon e do jejuno (Turk et al., 2012). 

Galinhas experimentalmente infetadas com H. pullorum não desenvolveram sinais clínicos, 

mas foram observadas graves lesões cecais, analisadas histologicamente (Stanley et al., 

1994; Neubauer & Hess, 2006; Ceelen et al., 2007). 

Segundo um estudo realizado por Hassan et al. (2014), H. pullorum provocou uma 

mortalidade de 33,3% em galinhas infetadas com sinais de diarreia e causou atraso no 

crescimento e baixa taxa de conversão nas aves sobreviventes. Todos os ovos de galinha 

embrionados e experimentalmente infetados apresentaram mortalidades embrionárias 

dentro de 48 horas após a inoculação do saco vitelino.  

O exame imuno-histoquímico revela que esta bactéria se encontra intimamente associada 

às células epiteliais cecais e esporadicamente associada ao epitélio do cólon. Deste modo, 

H. pullorum coloniza os cecos de frangos e é excretado através descargas cecais até à 

idade de abate, que é entre os 28 e os 42 dias de idade, para os frangos de produção 

intensiva. Aquando do abate dos frangos poderá haver contaminação cruzada de origem 

cecal das carcaças. Estas podem-se tornar um veículo do agente com possibilidade de 

potencialmente infectar o homem quando a carne de frango é mal cozinhada ou pelo 

manuseamento menos cuidado da mesma. O uso dos utensílios de cozinha para manipular 

carne crua e simultaneamente alimentos que se consomem crus ou que não vão ser 

expostos a mais nenhum tipo de processamento térmico é apontado como um factor de 

risco (Ceelen et al., 2007). 

 

1.6.2. No Homem 

 

Têm sido descritas novas espécies do género Helicobacter associadas a doenças entero-

hepáticas no ser humano (Nilsson et al., 1999; Nilsson et al., 2000; Queiroz & Santos, 2001; 

Solnick & Schauer, 2001). Como já foi referido, contaminações por H. pullorum, confirmadas 

por PCR, foram associadas a doenças inflamatórias intestinais e hepatobiliares no ser 

humano (Bascuñana et al., 2011; Castéra et al., 2006; Fox et al., 1998; Veijola et al., 2007). 

A Tabela 2 sumariza as doenças intestinais e hepatobiliares que H. pullorum poderá 

provocar no ser humano. 
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Tabela 2 – Associação entre a infeção por Helicobacter pullorum com diferentes doenças no 

ser humano. 

Doença hepatobiliar Doença intestinal 

Hepatite C (Lönngren, Nilsson, Verbaan, 
Wadström & Ljungh, 2009) 

Divertículo de Meckel (Karagin, Stenram, 
Wadström & Ljungh, 2011) 

Colangite esclerosante primária e cirrose 
biliar primária (Nilsson, Kornilovska, 
Lindgren, Ljungh & Wadström, 2003) 

Apendicite aguda (Karagin, Stenram, 
Wadström & Ljungh, 2011) 

Doença inflamatória do intestino (IBD) 
(Laharie et al., 2009; Thomson et al., 
2011; Bohr, Glasbrenner, Primus, 
Zagoura, Wex & Malfertheiner, 2004; 
Gonçalves et al., 2004) 

Gastroenterite aguda (Mateos-Muñoz et 
al., 2012; Young et al., 2000a) 

Colelitíase (Karagin, Stenram, Wadström & 
Ljungh, 2010) 

Síndrome do intestino irritável pós-
infecciosa (Mateos-Muñoz et al., 2012) 

 

O potencial deste agente patogénico para causar doença gastrointestinal grave foi 

evidenciado através do isolamento de H. pullorum a partir do conteúdo fecal de dois jovens 

com diarreia crónica durante um mês (Burnens et al., 1994). H. pullorum também se pode 

encontrar associado à doença inflamatória do intestino (IBD) (Laharie et al., 2009), uma vez 

que se demonstrou que este microrganismo pode aderir e invadir linhas celulares intestinais 

humanas tipo Caco-2 (Sirianni et al., 2013). Recentemente, foram identificadas espécies de 

Helicobacter em 11 de 12 casos de doença inflamatória intestinal em idade pediátrica, 

usando a técnica de PCR para deteção do gene 16S rRNA nas amostras de biópsia do 

cólon (Zhang et al., 2006). 

O quadro clínico de diarreia aquosa foi acompanhado por hematoquézia em 33% dos casos, 

dores abdominais em 55% e anorexia em 44%. Durante a evolução deste quadro, 55% dos 

pacientes relataram alteração na motilidade intestinal e períodos de dor abdominal (Mateos-

Muñoz et al., 2012). 

Espécies de Helicobacter podem estar presentes no fígado de pacientes negativos para o 

vírus da hepatite C e têm sido associadas ao desenvolvimento de carcinoma hepatocecular 

em fígado não-cirrótico (Avenaud et al., 2000; Nilsson et al., 2001). 

Vários HEH, incluindo H. pullorum e H. pullorum-like organisms, podem causar bacteremia e 

doença sistémica em pacientes imunodeprimidos (Schwarze-Zander et al., 2010) e 

imunocompetentes (Tee et al., 2001). 

Num estudo alemão, foram descritos dois casos de diarreia (sem sangue) provocada por H. 

pullorum, em que um dos doentes também sofria de imunodeficiência comum variável 

(Steinbrueckner et al., 1997). O caso clínico com presença de imunodepressão foi tratado 

com roxitromicina (antibiótico semi-sintético do grupo dos macrólidos). Posteriormente a 

esta terapêutica, os resultados foram negativos para a presença de H. pullorum nas fezes. 

No outro caso clínico, os resultados continuaram a ser positivos e surgiu um segundo 
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episódio de diarreia, durante o qual o organismo foi novamente cultivado a partir das fezes. 

Este acontecimento sugere um estado de portador crónico. 

H. pullorum já foi cultivado a partir do sangue de um ser humano com uma doença febril 

não-específica. Este paciente apresentou dor abdominal generalizada, justificativa de 

laparoscopia, e diarreia profusa. Este caso foi inicialmente tratado com ceftriaxona, e 

posteriormente, com ciprofloxacina (Tee et al., 2001). 

O efeito pró-inflamatório direto de H. pullorum, provocado pela adesão deste agente às 

células epiteliais nos seres humanos, sugere o possível envolvimento do microrganismo no 

desenvolvimento e perpetuação de IBD (Varon et al., 2009). 

A doença de Crohn (DC) caracteriza-se por inflamação crónica que pode afetar qualquer 

segmento do aparelho digestivo. Os sinais mais comuns são a diarreia, dor abdominal e 

anorexia. Também podem surgir dores nas articulações e lesões de pele. É uma doença 

incapacitante de etiologia desconhecida (Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do 

Intestino [APDI], 2015). A presença de Helicobacter aumenta com a idade dos pacientes 

com DC. Nos seres humanos saudáveis, a presença crescente de bactérias deste género 

pode relacionar-se com alterações na dieta, com o avançar da idade dos mesmos, 

crescente exposição cumulativa ao microrganismo ou alterações da resposta imunitária com 

o envelhecimento (Laharie et al., 2009). A predisposição genética para desregulação do 

sistema imunitário gastrointestinal foi demonstrada através de variações no gene CARD15 

/NOD2, associadas com esta doença (Tysk, Lindberg, Jarnerot & Floderus- Myrhed, 1988). 

Técnicas moleculares, como 16S rRNA (Seksik et al., 2003) e análise meta-genómica 

(Manichanh et al., 2005), mostraram disbiose em pacientes com DC. Existe associação 

entre a DC e a presença de DNA de HEH em biopsias intestinais (Laharie et al., 2009). 

Já foram detetadas sete espécies de HEH no intestino grosso de seres humanos com 

enterite e / ou proctite, incluindo H. pullorum (Fox et al., 2000; Burnens, Stanley, Schaad & 

Nicolet, 1993; Totten et al., 1985; Stanley et al., 1994; Romero, Archer, Hamacher, Bologna 

& Schell, 1988; Melito et al., 2001). 

 

1.6.3. Patogenicidade e Marcadores de virulência 

 

São poucos os dados que se encontram disponíveis sobre a patogenicidade de H. pullorum, 

principalmente devido às dificuldades na cultura deste organismo fastidioso (Varon et al, 

2014), embora se saiba que H. pullorum tem a capacidade de causar vários graus de 

gastrite, hepatite e doenças intestinais em seres humanos e animais suscetíveis (Mohamed 

et al., 2010; Varon et al., 2009). 

A virulência de H. pullorum foi recentemente estudada “in vitro” através de trabalhos 

experimentais, utilizando linhas celulares epiteliais humanas de origem gástrica (AGS) e 

intestinal (Caco-2 e HT-29). Foi possível observar uma regulação positiva deste 
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microrganismo sobre a citocina pró-inflamatória, interleucina 8 (IL8) (Varon et al., 2009; 

Sirianni et al., 2013).  

A regulação promove a aderência bacteriana e a translocação do fator nuclear-kappa B (NF-

кB), provavelmente através do seu lipopolissacarídeo. Estes estudos demonstraram a 

ativação da via NF-кB mediada por IL-8, em resposta à secreção celular provocada pelo 

contacto com o microrganismo. A resposta parece ser dependente do contacto entre as 

células epiteliais intestinais e o agente patogénico. Entre diferentes estirpes a resposta de 

IL-8 observada não foi muito variável, tendo sido mais dependente da linha celular utilizada. 

Isto sugere que os fatores ligados ao hospedeiro serão igualmente importantes na 

patogenicidade de H. pullorum (Hynes et al., 2004, Varon et al., 2009). 

H. pullorum pode aderir às células hospedeiras através da interação flagelo-microvilosidades 

e invadir as mesmas. Este processo de invasão parece induzir a expansão da membrana da 

célula hospedeira, resultando na degradação das microvilosidades intestinais e libertação de 

detritos celulares (Sirianni et al., 2013). 

 

1.6.3.1. Toxina de distensão citoletal (CDT) 

 

Existem dois fatores solúveis envolvidos na atividade citotóxica de H. pullorum, sendo estes 

a CDT (Young et al., 2000a; Ceelen et al., 2006b) e um outro fator tóxico, ainda não 

identificado, que causa divisão mitótica descontrolada, desencadeando necrose primária das 

células hepáticas (Ceelen et al., 2009). 

Várias espécies bacterianas Gram-negativas de origem entérica, incluindo H. pullorum, 

excretam CDT (Johnson & Lior, 1987a,b; Johnson & Lior, 1988; Pickett et al., 1996; Cope et 

al., 1997; Okuda et al., 1997; Sugai et al., 1998; Chien et al., 2000; Young et al., 2000a; 

Young, Knox & Schauer 2000b; Mooney et al., 2001, Taylor, Ge, Shen, Dewhirst & Fox, 

2003). Esta toxina provoca diarreias agudas, encontrando-se, possivelmente, relacionada 

com o desenvolvimento de doenças inflamatórias do fígado e intestino (Varon et al., 2014). 

Encontram-se disponíveis três estudos sobre o papel patogénico de CDT em H. pullorum, 

realizados com ultrassons bacterianos (Young et al., 2000a,b; Ceelen et al., 2006b). A 

presença de CDT pode desempenhar um papel na patogénese de H. pullorum, como 

acontece para o caso de C. jejuni e H. hepaticus. 

A atividade desta toxina é codificada por três genes relacionados: cdtA, cdtB e cdtC, sendo 

necessária a presença dos três elementos para transferir a atividade CDT a uma estirpe de 

Escherichia coli de laboratório (Young et al., 2000b). 

Segundo Ceelen e seus colaboradores (2006b), os isolados de H. pullorum, de origem 

animal e humana, possuem o gene cdtB, mas apenas as estirpes de origem humana 

demonstram a atividade biológica típica da toxina, avaliada “in vitro”. 
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CDT induz uma alteração imediata no DNA das células alvo, levando à paragem do ciclo 

celular na fase G2 e consequente apoptose celular. Este acontecimento pode ser relevante 

no aparecimento ou na persistência da infeção crónica pelas bactérias produtoras (Ohara et 

al., 2004). Atualmente, sabe-se que a infeção crónica por bactérias produtoras de CDT pode 

promover a transformação maligna e, posteriormente, neoplasia (Ge et al., 2007, Guidi et al., 

2013). Esta toxina também induz a inibição da proliferação de linfócitos T e B, a produção de 

anticorpos e a síntese de óxido nítrico pelos macrófagos (Ando et al., 2010). Deste modo, 

CDT poderá desempenhar uma função na patogénese da doença entero-hepática pela 

destruição de linfócitos e paragem do ciclo celular (Lara-Tejero & Galan, 2000; Elwell & 

Dreyfus, 2000). 

As estirpes de H. pullorum, de origem humana ou animal, agregam-se às junções de células 

Caco-2 e induzem o fenótipo de distensão das células epiteliais intestinais (Caco-2 e HCA-

7), a remodelação do citoesqueleto da actina, com formação de “lamellipodia” (projeção do 

citoesqueleto da proteína actina no bordo da célula), inibição da proliferação celular através 

da paragem do ciclo celular em G2/M, alteração da expressão da proteína cortactina 

(regulador central do citoesqueleto da proteína actina) e distúrbios na adesão focal e na 

rede de microtúbulos. A alteração do citoesqueleto e adesão focal provocados pelo gene 

cdtB resultam na alteração de algumas funções celulares, particularmente, as relacionadas 

com a adesão epitelial (Varon et al., 2014).  

A cortactina, proteína localizada no citoplasma das células, pode ser ativada por estímulos 

externos, de modo a promover a polimerização e remodelação do citoesqueleto da actina 

em redor da periferia celular (Varon et al., 2014). Promove a formação da “lamellipodia” e 

“invadopodia”, que são protuberâncias da membrana celular de algumas células, ricas em 

actina e que se estendem para a matriz extracelular, e também a migração celular e 

endocitose. 

A expressão da cortactina aumenta significativamente em resposta a cdtB (Varon et al., 

2014). Esta proteína é um dos alvos de H. pullorum (Selbach & Backert, 2005). 

O grupo dos HEH pode ser dividido em duas espécies: as que possuem a toxina CDT e 

aquelas nas quais esta está ausente. Este facto está em oposição com os dados publicados 

para as espécies de Campylobacter estudadas, que referem que todas as espécies 

possuem sequências de genes de CDT, embora os níveis de produção da toxina possam 

variar (Pickett et al., 1996; Eyigor, Dawson, Langlois & Pickett, 1999). 

 

1.6.3.2. Lipopolissacáridos (LPS) 

 

LPS são endotoxinas e importantes ativadores da resposta imunológica, ou seja, antigénios 

grupo-específicos (antigénios-O), que derivam da membrana externa de bactérias Gram-

negativas, sendo estimuladores potentes da resposta imune do hospedeiro (Hynes et al., 
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2004). Os seus efeitos são mediados principalmente pela via NF-кB, que é um fator de 

transcrição que se mantém inativo no citoplasma, migrando para o núcleo após a interação 

de LPS com os seus recetores. Desta forma, é promovida a transcrição de diversos genes 

relacionados com a resposta inflamatória aguda. A libertação de NF-кB ocorre quando a 

bactéria se multiplica ou é fagocitada e degradada pelas células do sistema imunitário (Tuin, 

Vlag, Voenen-Weemaes, Meijer & Poelstra, 2006). 

Hynes et al. (2004) demonstraram, através de métodos eletroforéticos, serológicos e 

químicos, que o LPS de H. pullorum são capazes de induzir a ativação do fator NF-кB, de 

um modo semelhante ao descrito para H. pylori (Kawahara et al., 2001; Bhattacharyya et al., 

2002). LPS de H. pylori desempenha um papel importante na colonização e patogenicidade 

deste microrganismo, podendo verificar-se semelhante função em relação a H. pullorum. 

NF-кB é um fator de transcrição que controla diversas respostas e atividades fisiológicas, 

possuindo ação sobre processos inflamatórios e imunitários, apoptose, diferenciação celular 

e ativação da proliferação de células tumorais (Cruz-Machado, 2010). A ativação por 

estímulos inflamatórios como a citocina TNF (fator de necrose tumoral) ou LPS leva a 

repressão ou transcrição de vários genes, com produção de proteínas (Meffert & Baltimore, 

2005; Karin & Ben-Neriah, 2000). As propriedades pró-inflamatórias envolvendo CDT e LPS 

ocorrem através da ativação da via NF-кB e demonstram, “in vitro”, que H. pullorum pode 

funcionar como promotor da inflamação intestinal (Varon, 2009). 

 

1.6.3.3. Sistema de secreção de tipo VI (T6SS) 

 

As bactérias Gram-negativas desenvolveram, pelo menos, seis tipos de sistemas de 

secreção de proteínas (Tipo I a VI) para as exportarem para o espaço periplasmático ou 

ambiente (Saier, 2006). Este sistema assemelha-se a uma estrutura invertida da cauda de 

um bacteriófago, sendo descrito como um organelo celular estrutural e mecanicamente 

semelhante a um fago contráctil situado intracelularmente, ligado à superfície da parede 

celular bacteriana (Kanamaru, 2009; Leiman et al., 2009) (Figura 3). As moléculas efetoras 

tóxicas competem com espécies bacterianas concorrentes (Russell et al., 2011; MacIntyre, 

Miyata, Kitaoka & Pukatzki, 2010) ou alteram as células hospedeiras durante a patogénese 

(Bladergroen, Badelt & Spaink, 2003; Chow & Mazmanian, 2010; Jani & Cotter, 2010). 
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Figura 3 – Comparação da secreção de proteínas através de T6SS com o mecanismos de 

ejeção de DNA de bacteriófagos (Adaptado de: Filloux, 2013). 

 

 

T6SS é progressivamente reconhecido por contribuir para a patogénese bacteriana, através 

dos seus efeitos tóxicos sobre as células hospedeiras ou microrganismos concorrentes 

(Bleumink-Pluym, van Alphen, Bouwman, Wösten & van Putten, 2013). Esta função 

adicional à sua capacidade de controlar a população bacteriana torna este fator de virulência 

bastante relevante para a ecologia, a agricultura e a medicina (Filloux, 2013). 

A existência de um T6SS funcional em H. pullorum foi recentemente abordada por Sirianni 

et al., 2013), que correlacionou o mecanismo de ação deste agente patogénico com a 

invasão de células epiteliais intestinais Caco-2. Foi proposto um mecanismo em que T6SS 

de H. pullorum auxilia a capacidade de invasão das células no hospedeiro. 

T6SS é importante para a sobrevivência bacteriana em ecossistemas ambientais, para a 

própria infeção e para a doença. Ou seja, este marcador de virulência é usado por H. 

pullorum para fornecer proteínas efetoras para células vizinhas eucarióticas e procarióticas, 

mediando a virulência e competição, respetivamente (Ho, Dong & Mekalanos, 2014). Este 

sistema de secreção tem como objetivo o transporte de macromoléculas tóxicas do interior 

das células para o meio extracelular e, por vezes, para células procarióticas ou eucarióticas 

adjacentes (Pukatzki et al., 2006), levando à competição pelos locais de colonização 

(Filloux, 2013). Este tipo de fator de virulência está direcionado para células eucarióticas, 

mas pode ter como alvo outras bactérias (Sirianni et al., 2013). 

Recentemente, T6SS tem sido associado a interações inter-bacterianas, que variam com a 

atividade bactericida (Hood et al., 2010; MacIntyre et al., 2010) e com o crescimento 

competitivo em biofilmes de cultura mista (Alteri et al., 2013; Wenren et al., 2013). Deste 

modo, este fator é importante para a aptidão ecológica das bactérias pertencentes a 

biofilmes mistos (Miyata, Bachmann & Pukatzki, 2013).  

Relativamente a C. jejuni, a prevalência de T6SS varia muito entre estirpes e parece 

depender da origem geográfica destas, sendo mais prevalente entre as estirpes de Ásia 

(entre 60,6% e 71,5%) do que em estirpes isoladas nos países ocidentais (<10%). Este 

marcador foi associado com formas mais graves da infeção por C. jejuni, tais como melena 
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e bacteremia. Assim, este sistema de secreção de proteínas contribui para a virulência do 

agente patogénico (Bleumink-Pluym et al., 2013; Harrison et al., 2014). 

Até à data não há nenhum estudo sobre a frequência do T6SS em H. pullorum. 
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1.7. RESISTÊNCIA AOS ANTIBIÓTICOS 

 

Foi possível encontrar disparidade nos resultados em diferentes experiências relacionadas 

com o estudo da sensibilidade de H. pullorum aos antibióticos. Foi relatado que H. pullorum 

é sensível à cefalotina e cefoperazona (On et al., 1996; Stanley et al., 1994; Zanoni et al., 

2007). Foi, ainda, demonstrada sensibilidade à polimixina B, o que distingue fenotipicamente 

esta espécie das outras do género Helicobacter (Atabay et al., 1998). H. pullorum é 

naturalmente resistente ao ácido nalidíxico (Dewhirst & Fox & On, 2000). Semelhante ao 

que foi descrito para C. jejuni, a resistência ao ácido nalidíxico surge independentemente da 

resistência à ciprofloxacina (Jesse, Englen, Pittenger & Cray, 2006).  

A resistência aos antibióticos foi testada num ensaio experimental realizado por Mohamed et 

al. (2010), em que as estirpes isoladas de H. pullorum demonstraram resistência “in vitro” à 

ciprofloxacina, à gentamicina e à eritromicina, 70% de resistência à tetraciclina e 

suscetibilidade à colistina e à ampicilina.  

Noutra experiência sobre este tema, realizada por Hassan e seus colaboradores (2014), a 

partir da determinação do valor da concentração mínima inibitória (CMI) para ciprofloxacina, 

ampicilina, gentamicina, eritromicina, tetraciclina e sulfato de colistina, os isolados de H. 

pullorum demonstraram resistência à ciprofloxacina, à gentamicina e à eritromicina e 

suscetibilidade à ampicilina e ao sulfato de colistina. A ampicilina e o sulfato de colistina são 

os antibióticos de eleição para o controlo da infeção por H. pullorum em aves. 

A resistência a fluoroquinolonas tem particular interesse, pois a utilização clínica deste 

antibiótico, na medicina humana e veterinária tem conduzido a um aumento da prevalência 

de resistência em vários microrganismos da classe Epsilon proteobacteria (Glocker, Stueger 

& Kist, 2006; Luber, Wagner, Hahn & Bartelt, 2003). A maior preocupação consecutiva é o 

desconhecimento da forma como estas bactérias adquirem tais características de 

resistência, bem como as consequências para tratamentos de humanos e animais. 

A variação nos resultados para determinação de padrões de suscetibilidade e resistência 

antimicrobiana de H. pullorum em estudos diferentes poderá dever-se a vários fatores, como 

o método utilizado, os antibióticos analisados, os tipos e doses de antibióticos usados para 

profilaxia em explorações avícolas. 

  



30 
 

2. TRABALHO EXPERIMENTAL 

 

2.1. OBJETIVOS 

 

H. pullorum é um dos microrganismos pertencentes ao grupo Helicobacter entero-hepáticos 

(HEH) a que os seres humanos têm maior probabilidade de exposição, uma vez que, a 

maioria das espécies bacterianas deste grupo colonizam apenas animais selvagens, 

contrariamente a H. pullorum que coloniza aves para consumo humano (Fox et al., 2000). 

Segundo dados da DGAV (2008), “O nível de consumo da carne de aves em Portugal é o 

mais elevado entre os países da União Europeia”. Este facto contribui para o aumento da 

probabilidade de contaminação de seres humanos por este agente patogénico emergente 

de origem alimentar, em Portugal. O diagnóstico desta infeção encontra-se sub-

representado, devido às semelhanças fenotípicas e de suscetibilidade a antibióticos deste 

microrganismo com bactérias pertencentes aos géneros Campylobacter e Arcobacter, 

encontrando-se subestimada a verdadeira prevalência de H. pullorum em aves de capoeira 

(Atabay et al., 1998). 

À semelhança de Campylobacter, H. pullorum é uma bactéria Gram-negativa, microaeróbia, 

com morfologia espiralada e não formadora de esporos (Fox, 2003; Ceelen et al., 2005), que 

pode estar presente em carcaças de frango e infetar os seres humanos após o consumo de 

carne mal cozinhada deste animal, ou por contaminação cruzada ao nível da cozinha 

(Laharie et al., 2009; Wesley, 2001). Além disso, H. pullorum coloniza o ceco de aves de 

companhia (Ceelen et al., 2006c), que mantêm um contacto íntimo com o ser humano. 

Poderá, de igual modo, estar presente em bancadas que contactem com carne de aves crua 

e, posteriormente, com alimentos a consumir crus. O uso dos mesmos utensílios, na 

desmancha da carne de frango crua e para descascar ou cortar alimentos que se 

consomem crus, poderá constituir um risco de transmissão deste agente patogénico ao ser 

humano (Ceelen et al., 2007). 

O presente trabalho experimental teve como principal objetivo avaliar a frequência de H. 

pullorum e Campylobacter spp. nos cecos e na pele do pescoço de frangos destinados ao 

consumo humano, ao nível de um matadouro em Portugal. Para tal, foram recolhidas 

amostras de intestinos e pele do pescoço de frangos de produção extensiva indoor e 

intensiva. Pretendeu-se igualmente detetar a prevalência do sistema de secreção de 

proteínas do tipo VI (T6SS) nas estirpes isoladas de H. pullorum, como marcador de 

virulência neste agente patogénico (Lertpiriyapong et al., 2012; Sirianni et al., 2013; Harrison 

et al., 2014). 
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2.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho experimental foi realizado em três locais diferentes: num matadouro industrial 

de aves, na Faculdade de Medicina Veterinária (FMV) da Universidade de Lisboa e no 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSARJ), em Lisboa. As amostras 

biológicas dos cecos e peles do pescoço dos frangos foram recolhidas no matadouro, e 

foram posteriormente preparadas no Laboratório de Microbiologia dos Alimentos de Origem 

Animal da FMV, associado ao Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal 

(CIISA). Neste mesmo laboratório procedeu-se à deteção direta por PCR de Helicobacter e 

Campylobacter, a partir de amostras cecais, e às provas genotípicas para deteção de H. 

pullorum e Campylobacter termofílicos nas amostras cecais e de pele do pescoço. 

No Laboratório Nacional de Referência de Infeções Gastrintestinais, do Departamento de 

Doenças Infeciosas do INSARJ, foi realizada a cultura e o isolamento de H. pullorum e 

Campylobacter spp., tal como a PCR em tempo-real para deteção e a caracterização de 

espécies de Campylobacter termofílicas. 

 

2.2.1. Recolha de amostras 

 

A colheita de amostras foi realizada em três diferentes dias de trabalho, a 20 de Janeiro, 10 

de Fevereiro e 9 de Março de 2015, num matadouro de aves. Esta amostragem foi realizada 

a partir de nove bandos de frangos, dos quais foram recolhidas amostras de intestinos e 

pele do pescoço de frangos de produção extensiva (n = 5) e intensiva (n = 4), num total de 

18 amostras de conteúdo cecal e 18 de pele do pescoço. 

A amostra é representativa de um total de 29.245 frangos, em que 9.330 provinham de 

produção extensiva e 19.915 de produção intensiva (identificados e registados de acordo 

com a origem do produtor, o peso da carcaça, o tempo de repouso antes do abate e as 

condições elétricas de atordoamento). Todas as aves pertencentes ao mesmo sistema de 

produção foram abatidas em condições idênticas (eletricamente atordoadas, sangradas, 

escaldadas, depenadas, evisceradas e enxaguadas).  

A recolha das amostras foi executada após a evisceração e antes do arrefecimento rápido 

das carcaças de frango. 

Por cada um dos nove bandos analisados, procedeu-se à recolha de duas amostras 

díspares de conteúdo cecal e pele do pescoço: para cada bando de frangos recolheram-se 

cinco intestinos para cada um de dois sacos e pele do pescoço de cinco carcaças para cada 

um de dois sacos. Todas estas amostras são provenientes de carcaças de frangos 

aprovadas para consumo humano. Esta recolha foi realizada de modo aleatório e alternado, 

com a finalidade de obter uma amostragem o mais representativa possível. 
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Todas as amostras foram transportadas para o laboratório em caixa isotérmica, em menos 

de uma hora, para análise microbiológica. No total, foram analisadas 18 amostras de 

conteúdo cecal e 18 amostras de pele do pescoço para deteção e isolamento de H. pullorum 

e Campylobacter spp. 

 

2.2.2. Preparação das amostras e análises microbiológicas 

 

2.2.2.1.  Amostras de conteúdo cecal 

 

No laboratório, sob condições asséticas, cada amostra de conteúdo cecal foi preparada 

através da raspagem da mucosa dos cecos de cada cinco intestinos recolhidos no 

matadouro (The National Veterinary Institute; 2010). As caixas contendo o conteúdo 

proveniente da raspagem e representativas das amostras cecais dos bandos de aves 

surgem apresentadas na Figura 4. Após homogeneização, esta mistura de conteúdos cecais 

foi usada na análise subsequente e foram retirados 200 miligramas de cada amostra para 

tubos de eppendorf (Eppendorf, Hamburgo, Alemanha) para extração direta de DNA a partir 

das fezes e posterior deteção de H. pullorum e Campylobacter spp. por PCR. Procedeu-se 

de igual forma para todas as amostras de conteúdo cecal. 

 

Figura 4 – Raspagem da mucosa e conteúdo cecal das amostras para posterior 

homogeneização e cultura (imagem original). 

 

 

Simultaneamente, 5 g de conteúdo cecal pertencentes a uma amostra foram diluídos em 5 

mL (mililitros) de uma solução estéril de 0,9% (soro fisiológico [cloreto de sódio]) (B. Braun, 

Portugal) sendo esta mistura homogeneizada com o uso de vórtex. A partir desta 

preparação, 100 L (microlitros) foram diluídos em 400 L de uma mistura esterilizada, 

preparada separadamente e contendo 12,5 mL de Bacto-Brain Heart Infusion (Scharlau, 

http://ps.oxfordjournals.org/content/93/6/1578.long#ref-27
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Spain), 37,5 mL de soro de cavalo inativado e 3,76 g (gramas) (Sigma-Aldrich, United 

Kingdom) de glucose (Ceelen et al., 2005).  

O uso, como diluente, da mistura contendo Bacto-Brain Heart Infusion, soro de cavalo 

inativado e glucose, comporta algumas vantagens. Devido à sua viscosidade, permite a 

pipetagem de um volume superior de inóculo sobre o filtro de membrana de celulose com 

0,65 m (micrómetros) de poro (Advantec MFS, CA, UK) aplicado diretamente na caixa de 

Columbia agar com 5% de sangue de cavalo (bioMérieux, Marcy l´Étoile, France) (Técnica 

modificada do filtro de Steele and McDermott, 1984), permitindo uma filtração mais eficiente 

(Rossi, 2008). 

 

2.2.2.1.1. Deteção e isolamento de Helicobacter pullorum e Campylobacter a partir de 

amostras de conteúdo cecal 

 

Da diluição do conteúdo cecal em soro fisiológico e numa mistura contendo Bacto-Brain 

Heart Infusion, soro de cavalo inativado e glucose (Ceelen et al., 2005), referida 

anteriormente, foram aplicados 300 L num filtro de membrana de celulose com 0,65 m de 

poro (Steele & McDermott, 1984). Este filtro encontrava-se colocado diretamente numa 

caixa com meio Columbia agar com 5% de sangue de cavalo (Zanoni et al., 2007). A caixa 

foi incubada sob condições atmosféricas de aerobiose numa estufa a 37 ± 1°C, durante 1 

hora. O filtro de membrana foi então removido e a caixa foi novamente incubada sob 

atmosfera microaerofílica enriquecida com hidrogénio (5% H2, 10% CO2, e 85% N2) durante 

44 ± 4 horas a 41,5 ± 1°C. Esta atmosfera foi criada por um sistema gerador de atmosfera 

(Anaxomat TM, MART Microbiology BV, Drachten, The Netherlands), apresentado na Figura 

5. 
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Figura 5 – Aparelho gerador de atmosfera (microaerofilia enriquecida com hidrogénio) 

(imagem original). 

 

Após este período de incubação, retiraram-se as caixas da estufa a 41,5 ± 1°C e observou-

se a morfologia das colónias presentes na caixa de Columbia agar com 5% de sangue de 

cavalo.  

Com o auxílio de uma ansa estéril de 10L de diâmetro (Normax, Portugal), foram repicadas 

oito colónias de cada uma das caixas, presuntivamente H. pullorum ou Campylobacter spp., 

tal como demonstrado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Repicagem de colónias sugestivas de Campylobacter spp. e Helicobacter 

pullorum (imagem original). 

 

 

As colónias com morfologia característica de Campylobacter spp. surgem com coloração 

acinzentada ou branca, algumas com brilho metálico, húmidas e achatadas. As colónias 
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com morfologia característica de H. pulorum apresentaram-se de menor dimensões que as 

anteriores, branco-acinzentadas e hemolíticas, com um aspeto semelhante às colónias 

apresentadas na Figura 7. 

 

Figura 7 – Cultura de Helicobacter pullorum, demonstrativa do aspeto morfológico de 

colónias presumíveis deste microrganismo (imagem original). 

 

 

A repicagem das colónias foi realizada para duas novas geloses de Columbia com 5% de 

sangue de cavalo, divididas em quatro quadrantes. Desta forma, cada caixa inicial serviu 

para a cultura e para o isolamento de oito colónias sugestivas de Campylobacter e/ou H. 

pullorum. Após repicagem, estas caixas foram incubadas a 41,5 ± 1°C, durante 44 ± 4 

horas, em atmosfera microaerofílica enriquecida com hidrogénio, dando origem a caixas 

com um aspeto semelhante ao da Figura 8. 
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Figura 8 – Aspeto de quatro sementeiras de Campylobacter spp. ou Helicobacter pullorum 

suspeitas, após repicagem a partir da caixa inicial e 44 ± 4 horas em estufa a 41,5 ± 1°C 

(imagem original) 

 

 

As colónias isoladas foram submetidas a confirmação através de testes moleculares. Foram 

feitos criotubos de todas as colónias isoladas sugestivas de Campylobacter spp. ou H. 

pullorum, para preservação da cultura celular a -80°C. 

Posteriormente, para caracterização morfológica, selecionaram-se colónias suspeitas 

isoladas de H. pullorum e procedeu-se à elaboração de esfregaços para coloração de Gram, 

que depois foram observados ao microscópio ótico. Para a coloração de Gram utilizou-se 

Roxo de Genciana (Scharlau, Spain), Soluto de Lugol (Scharlau, Spain), acetona para 

descolorar e Fuscina (Scharlau, Spain).  

 

2.2.2.2.  Amostras de pele do pescoço 

 

No laboratório preparou-se a suspensão-mãe para pesquisa de H. pullorum e 

Campylobacter em amostras de pele do pescoço de frango, utilizando o meio de 

enriquecimento seletivo Preston (Oxoid, Hampshire, UK), ao qual foi adicionado o 

suplemento Campylobacter Broth Supplement (Liquid) (Oxoid, Hampshire, UK), contendo 

piruvato de sódio (0,125 g), sulfato ferroso (0,125 g), metabissulfito de sódio (0,125 g) e 

água (2,0 mL), e o suplemento Modified Preston Campylobacter Selective Supplement 

(Oxoid, Hampshire, UK), composto por quatro antibióticos: polimixina B (2,500 IU), 

rifampicina (5,0 mg), trimetroprim (5,0 mg) e antifúngico anfotericina B (5,0 mg), bem como 

25 mL de sangue de cavalo desfibrinado e hemolisado, conforme a ISO/FDIS 10272-1:2005 

(Line, 2001; Corry et al., 2003). Esta suspensão é comummente usada para pesquisa e 

contagem de Campylobacter. 
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Para cada amostra, constituída por peles do pescoço de cinco carcaças, pesou-se 25 g de 

pedaços destas, tendo-se adicionado 75 mL de meio de enriquecimento Preston 

(suspensão-mãe) num saco de stomacher e procedeu-se à homogeneização no aparelho 

demonstrado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Aparelho homogeneizador para saco de stomacher (imagem original). 

 

 

2.2.2.2.1 Deteção de Helicobacter pullorum e Campylobacter a partir de amostras de 

pele do pescoço 

 

A mistura colocada em saco de stomacher contendo os pedaços de pele do pescoço e o 

caldo de Preston foi incubada numa jarra, após homogeneização, sob atmosfera 

microaerofílica enriquecida com hidrogénio, a 37 ± 1°C, durante 4 a 6 horas e seguidamente 

a 41,5 ± 1°C, durante 44 ± 4 horas, com o mesmo tipo de atmosfera. Após este tempo de 

incubação, 100 L da cultura foram aplicados num filtro de membrana de celulose com 0,65 

m de poro (Steele & McDermott, 1984), colocado diretamente numa caixa, contendo meio 

agar de Columbia com 5% de sangue de cavalo (Figura 10) (Zanoni et al., 2007). A caixa foi 

incubada, em atmosfera de aerobiose, a 37 ± 1°C, durante 1 hora. A membrana de celulose 

foi removida e a caixa foi novamente incubada, sob atmosfera microaerofílica enriquecida 

com hidrogénio durante 44 ± 4 horas numa estufa a 41,5 ± 1°C. Após este tempo de 

incubação, todo o procedimento foi seguido tal como descrito na secção anterior (Deteção e 

isolamento de Helicobacter pullorum e Campylobacter a partir de amostras de conteúdo 

cecal).  
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Figura 10 – Técnica de cultura com filtro de membrana de 0,65 m de poro aplicado 

diretamente numa caixa de agar Columbia com 5% de sangue de cavalo (desfibrinado e 

hemolisado) (imagem original). 
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2.3. ANÁLISE POR BIOLOGIA MOLECULAR 

 

2.3.1. Extração de DNA a partir de amostras de conteúdo cecal 

 

A extração de DNA das amostras, com a finalidade de identificação direta da(s) espécie(s) 

bacteriana(s) presente(s), foi realizada a partir de uma alíquota de aproximadamente 200 

mg de conteúdo cecal, com a utilização de um kit comercial de extração de DNA a partir do 

conteúdo cecal (QIAamp DNA stool mini kit, QIAGEN, Hilden, Germany) (Ceelen et al., 

2005). Para tal, adicionaram-se 2 mL de tampão ASL (SDS) no tubo de eppendorf já 

contendo a alíquota de conteúdo cecal e procedeu-se à homogeneização em vórtex até 

completa dissolução do material fecal. Desta mistura, pipetou-se 1,6 mL do lisado de fezes 

para um eppendorf de 2 mL e incubou-se a 70/75°C, durante 5 minutos. Centrifugou-se a 

14.000 rotações por minuto, durante 1 minuto e pipetou-se 1,2 mL do sobrenadante para um 

novo tubo de eppendorf. Após a adição de uma pastilha de Inhibitex (pertencente ao 

QIAamp DNA stool mini kit), seguida de agitação vigorosa em vórtex até a sua completa 

dissolução, incubou-se à temperatura ambiente durante 1 minuto. Posteriormente, 

procedeu-se à centrifugação durante 3 minutos, a 14.000 rotações por minuto. O 

sobrenadante foi transferido para um tubo eppendorf de 1,5 mL e submetido a outra 

centrifugação, de igual velocidade, durante 1 minuto. Pipetou-se 200 L de sobrenadante 

para um novo tubo de 2 mL e foram adicionados 15 L de proteinase K, seguidos de 200 L 

de tampão AL (8 mM EDTA; 0,5% SDS). Esta mistura foi submetida a agitação em vórtex e 

posterior incubação a 70°C por 10 minutos. Adicionaram-se 200 L de Etanol (96-100%) à 

solução e misturou-se em vórtex. A solução foi aplicada na coluna de afinidade QIAamp e 

submetida a centrifugação durante 1 minuto a 14.000 rotações por minuto. O tubo eppendorf 

contendo o líquido foi descartado e a coluna transferida para outro eppendorf. Foram 

aplicados 500 L do tampão AW1 (Fenol-Clorofórmio) na coluna e retirados por 

centrifugação a 14.000 rotações por minuto, durante 1 minuto. Adicionaram-se, 

posteriormente, 500 L do tampão AW2 (Clorofórmio-Álcool Isoamílico) na coluna e foram 

depois retirados por centrifugação, durante 3 minutos, a 14.000 rotações por minuto. A 

coluna foi transferida para um novo eppendorf de 1,5 L e o DNA foi eluído em 200 L de 

tampão AE (10mM Tris-Cl; 0,5 mM EDTA; pH 9.0), após incubação à temperatura ambiente 

durante 1 minuto e centrifugação a 14.000 rotações por minuto, durante 1 minuto. O DNA 

permaneceu acondicionado a -20°C, para uso em posteriores pesquisas de H. pullorum e 

espécies de campylobacter termofílicas por PCR. 
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2.3.2. Extração de DNA a partir de cultura bacteriana 

 

No início do trabalho experimental, a extração de DNA a partir da cultura celular foi realizada 

através da técnica de extração de DNA por fervura. Neste tipo de extração, colocou-se o 

máximo de cultura num tubo de eppendorf com 1 mL de tampão TE, composto por Tris (10 

mM) (tampão de pH) e EDTA (1 mM). Centrifugou-se a 12.000 rotaçõespor minuto, durante 

10 minutos, descartou-se o sobrenadante e ressuspendeu-se o sedimento em 200L de 

água HPLC (High Performance Liquid Chromatography) (água Milli-Q). Incubou-se a 100°C, 

durante 10 minutos, e, seguidamente, colocou-se os tubos em gelo, durante 1 minuto. 

Realizou-se nova centrifugação (12.000 rotações por minuto, durante 5 minutos). Por fim, 

descartou-se o sedimento e preservou-se o sobrenadante, com o DNA a -20°C, para 

posterior realização de PCR. 

Esta técnica de extração de DNA mostrou-se pouco eficaz, uma vez que se verificou a 

rápida degradação do mesmo num curto período de tempo, devido à ação de 

desoxirribonucleases (DNases), pois estas enzimas catalisam a clivagem hidrolítica de 

ligações fosfodiéster na estrutura do DNA. 

Com o avançar do trabalho experimental, a otimização das técnicas de PCR e o aumento da 

experiência nas técnicas realizadas, optou-se pela utilização de um kit comercial para 

extração de DNA a partir de cultura de células. Foi então usado o QIAamp DNA mini kit 

(QIAGEN GmbH, Hilden, Germany), seguindo o protocolo do fabricante. Deste modo, 

adicionaram-se 20 L de proteinase K num tubo de eppendorf contendo bactérias extraídas 

do meio de cultura, com uma ansa, e suspensas em 180 L de tampão ATL. Seguidamente, 

incubou-se a 56°C, durante 1 hora ou mais, até completa homogeneização do conteúdo nos 

tubos de eppendorf. Posteriormente, adicionaram-se 200 L de tampão AL, com agitação 

em vórtex, e incubou-se a 70°C, durante 10 minutos. Após a adição de 200 L de Etanol 

(96-100%) e centrifugação (8.000 rotações por minuto), transferiu-se a suspensão do tubo 

de eppendorf para colunas QIAamp Spin Column. Nestas colunas, adicionou-se 500 L de 

tampão AW1, centrifugou-se a 8.000 rotações por minuto, durante 1 minuto, e adicionou-se 

500 L de tampão AW2. Centrifugou-se a 8.000 rotações por minuto durante 1 minuto, 

rejeitou-se o tubo com o filtrado e colocaram-se as colunas num novo tubo de eppendorf de 

1,5 mL. Adicionou-se, por último, o tampão AE ou água destilada, para eluição do DNA, 

incubou-se à temperatura ambiente durante 1 minuto e realizou-se uma centrifugação final 

de 8.000 rotações por minuto, durante 3 minutos. O DNA permaneceu acondicionado a -

20°C. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/EDTA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3lise
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liga%C3%A7%C3%A3o_fosfodi%C3%A9ster
http://pt.wikipedia.org/wiki/ADN
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2.3.3. Identificação direta por PCR de Helicobacter pullorum e Campylobacter 

 

Foi efetuada a identificação molecular das quatro espécies mais comuns de Campylobacter 

termofílicos (C. jejuni, C. coli, C. lari e Campylobacter upsaliensis) e H. pullorum, pela 

técnica de PCR. 

Foi realizado um ensaio de PCR que amplifica um fragmento com 140 pb (pares de bases), 

correspondente ao gene cytolethal distending toxin B (cdtB) de H. pullorum, utilizando os 

primers F1-cdtB-pullorum (5΄-GTCTTTTGAGTGGATTGGATTCT-3΄) e R2-cdtB-pullorum (5΄-

CACTCCGGGTGCTTGTGTAT-3΄) (Rocha et al., 2005). 

A estirpe de referência MIT 98-5489 (H436), isolada no Canadá a partir das fezes de um 

paciente com gastrenterite, foi utilizada como controlo positivo para H. pullorum (Gibson, 

Ferrus, Woodward, Xerry & Owen, 1999). 

As reações de amplificação foram realizadas em volume final de 25 L, por otimização de 

um protocolo, tanto para a composição dos reagentes como para os ciclos de temperatura 

usados neste processo. Encontrando-se descritos nas Tabelas 3 e 4, respetivamente. O 

volume final é constituído por 20 L da mistura reacional, nas proporções demonstradas na 

Tabela 3, com 5 L de DNA em cada um dos tubos de PCR. 

As reações foram todas acompanhadas de um controlo negativo, constituído pela mesma 

mistura de reagentes mas com água em vez de DNA. A finalidade do uso deste controlo é a 

de despistar eventuais contaminações com material genético não pertencente às amostras 

analisadas, ou seja, resultados falsos positivos. As reações também se acompanharam de 

um controlo positivo para H. pullorum, com o intuito de minorar o risco da existência de 

falsos negativos. 

Após realização de PCR, os produtos amplificados foram submetidos a eletroforese em gel 

de agarose a 1,5% (SeaKem® LE Agarose, Lonza, Rockland, ME USA) (100 Volts durante 

30 minutos). Analisou-se 5 L de produto de PCR, juntamente com 2 L de tampão azul de 

bromofenol e 2 L de gel red (concentração 1 L com Tris/Borato/EDTA [1X TBE]). O 

tampão TBE 1x é constituído por 89 mM (milimolares) de Tris HCl a pH 7,6; 2 mM de EDTA 

e 89 mM de ácido bórico. A identificação de H. pullorum faz-se quando a amplificação gera 

produtos de PCR com 140 pb. Utilizou-se 5 L do marcador de DNA molecular (100 pb) 

(NZYDNAladder V, NZYTech, Portugal). A identificação de H. pullorum faz-se quando a 

amplificação gera produtos de PCR com 140 pb. 
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Tabela 3 – Reagentes e respetivas quantidades usadas na preparação da mistura reacional 

utilizada na reação de amplificação do fragmento do gene cdtB de Helicobacter pullorum. 

Legenda: 

*dNTPmix é constituído por 20 L de cada um dos quatro nucleótidos citosina, adenina, guanina, 

timina, diluídos em 120 L de água SIGMA (Sigma-Aldrich, United Kingdom); L: microlitro; mM: 

milimolar; M: micromolar; U: unidades. 

 

Tabela 4 – Ciclos de temperatura utilizados na amplificação do fragmento do gene cdtB de 

Helicobacter pullorum. 

Etapa Temperatura Duração 

Desnaturação inicial (1 ciclo) 95°C 5 min. 

Desnaturação, hibridização e 

extensão (40 ciclos) 

94°C 30 seg. 

60°C 1 min. 

72°C 20 seg. 

Extensão final (1 ciclo) 72°C 10 min. 

Refrigeração 4°C ∞ 

 

Adicionalmente a esta PCR, cujo alvo foi o gene cdtB, ainda se realizou PCR para deteção 

de um marcador de virulência presente em algumas estirpes de H. pullorum. A pesquisa do 

sistema de secreção de proteína do tipo VI, denominado T6SS, considera-se um marcador 

de referência relativamente à virulência das estirpes aviárias desta bactéria. Torna-se 

importante fazer um rastreio da positividade relativamente a este marcador de virulência, 

pois apenas recentemente se provou a sua presença em certas estirpes de H. pullorum. 

Esta pesquisa também é relevante devido ao interesse na determinação do tipo de 

Componentes Concentração inicial Volume 

H2O - 14,5 L 

PE-buffer (KCl, Tris-HCl, pH 8,3) 

(Nzytech, Italy) 

10X 

 
2,5 L 

MgCl2 (Nzytech, Portugal) 50 mM 1 L 

dNTPmix * (Nzytech, Portugal) 10 mM 0,5 L 

F1-cdtB-pullorum (Invitrogen, 

Waltham, Massachusetts, USA) 
50 M 0,5 L 

R2-cdtB-pullorum (Invitrogen, 

Waltham, Massachusetts, USA) 
50 M 0,5 L 

Taq polymerase (Nzytech, 

Portugal) 
5 U/ L 0,5 L 

Amostra de DNA 5 L 

Volume total 25 L 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Citosina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adenina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guanina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Timina
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virulência das estirpes que contaminam as aves destinadas ao consumo humano em 

Portugal. 

Relativamente ao PCR em questão, foram utilizados os primers Hpullo_hpcF1 (5'-

CTAGTGGAGGCAAGAACAC-3') e Hpullo_hpcR1 (5'-ATCATCGCTTCCGCTTGTTC-3'), 

desenhados com recurso ao software web (v. 0.4.0) Primer 3 (acedido através de: 

http://bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0/ ). Estes primers amplificam a parte do gene que codifica 

uma proteína efetora do T6SS, hemolysin coagulated protein (hpc), resultando num 

fragmento de 188 pb. A estirpe de referência usada como controlo positivo nesta técnica foi 

a CCUG33840. 

Para este PCR usou-se uma mistura reacional de reagente semelhante à usada 

anteriormente nas reações de amplificação para deteção do gene cdtB de H. pullorum 

(Tabela 3). 

Relativamente aos ciclos de temperatura usados neste processo, estes encontram-se 

apresentados na Tabela 5 e são originais deste trabalho experimental, pela otimização desta 

técnica recente. 

 

Tabela 5 – Ciclos de temperatura utilizados na amplificação do gene hpc de Helicobacter 

pullorum. 

Etapa Temperatura Duração 

Desnaturação inicial (1 ciclo) 95°C 5 min. 

Desnaturação, hibridização e 

extensão (40 ciclos) 

94°C 30 seg. 

52°C 1 min. 

72°C 20 seg. 

Extensão final (1 ciclo) 72°C 10 min. 

Refrigeração 4°C ∞ 

 

Foi igualmente realizado um PCR para determinação de espécies de campylobacter 

termofílicas, utilizando o par de primers THERM 1 (5'-TATTCCAATACCAACATTAGT-3') e 

THERM 4 (5'-CTTCGCTAATGCTAACCC-3'). Estes primers têm como alvo a deteção da 

porção mais variável do gene rRNA 23S e amplificam uma sequência de 491 pb das quatro 

espécies termofílicas, C. jejuni, C. coli, C. lari e C. upsaliensis. 

As reações de amplificação foram realizadas em volume final de 25 L. A composição dos 

reagentes usados neste processo encontra-se descrita na Tabela 6 e os ciclos de 

temperatura, na Tabela 7. 
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Tabela 6 – Reagentes e quantidades usadas na preparação da mistura reacional utilizada 

nas reações de amplificação do fragmento de 491 pb do gene rRNA 23S de espécies de 

campylobacter termofílicas. 

Legenda: 

*dNTPmix é constituído por 20 L de cada um dos quatro nucleótidos citosina, adenina, guanina, 

timina, diluídos em 120 L de água SIGMA; L: microlitro; mM: milimolar; M: micromolar. 

 

Tabela 7 – Ciclos de temperatura utilizados na amplificação do fragmento (491 pb) do gene 

rRNA 23S de espécies de campylobacter termofílicas. 

Etapa Temperatura Duração 

Desnaturação inicial (1 ciclo) 94°C 5 min. 

Desnaturação, hibridização 

e extensão (40 ciclos) 

94°C 2 min. 

46°C 1 min. 

72°C 1 min. 

Extensão final (1 ciclo) 72°C 3 min. 

Refrigeração 4°C ∞ 

 

Após amplificação, os produtos de PCR foram submetidos ao processo de clivagem com as 

endonucleases de restrição Tsp 509I (BIOLabs, UK) e AluI (BIOLabs, UK), para a 

identificação de espécies de campylobacter termofílicas presentes nas amostras. Estas 

enzimas cortam a molécula de DNA, através do reconhecimento de sequências 

nucleotídicas específicas, produzindo fragmentos menores de diferentes tamanhos, que 

assumem padrões próprios para cada uma das espécies de Campylobacter analisadas. 

Originam bandas específicas após a eletroforese, conforme a espécie bacteriana presente 

na amostra. As estirpes de referência utilizadas como controlos positivos foram C. jejuni 

DSM 4688 e C. coli DSM 4689 (Lehtopolku et al., 2011). 

Componentes Concentração inicial Volume 

H2O - 6,6 L 

PE-buffer (KCl, Tris-HCl pH 8,3 10X 5 L 

MgCl2 50 mM 2 L 

dNTPmix * 10 mM 1 L 

THERM 1 (STAB VIDA, Oeiras, 

Portugal) 
50 M 2,5 L 

THERM 4 (STAB VIDA, Oeiras, 

Portugal) 
50 M 2,5L 

Taq polymerase 5 U/ L 0,5 L 

Amostra de DNA 5 L 0,4 L 

Volume total 25 L 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Citosina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adenina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guanina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Timina
http://pt.wikipedia.org/wiki/DNA
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2.3.3.1. RFLP (Polimorfismo de Comprimento dos Fragmentos de Restrição) para 

identificação de espécies de Campylobacter termofílicas 

 

Marcaram-se duas séries de tubos de PCR para cada uma das endonucleases de restrição 

Tsp 509I e AluI. 

Por cada reação, utilizou-se 6 L de produto de PCR, adicionando 4 L de uma mistura 

reacional contendo 10X PE-buffer, a enzima e água SIGMA nos volumes indicados na 

Tabela 8, perfazendo um total de 10 L. 

Tabela 8 – Mistura reacional com a enzima (Tsp 509I ou AluI). 

10X PE-buffer 1 L 

2U enzima 0,2 L (Tsp 509I ou AluI) 

H2O SIGMA 2,8 L 

 

Após a preparação desta mistura e aplicação dos 6 L de produto de PCR, homogeneizou-

se em vórtex. Posteriormente, incubou-se a série de tubos com a adição da enzima AluI a 

37°C, durante 3 a 4 horas, e a 65°C incubou-se os tubos com a mistura com adição da 

endonuclease Tsp 509I. 

Após este tempo de incubação, analisou-se 10 L do produto de PCR a partir de 

eletroforese, utilizando gel de agarose a 2% (110 Volts durante, aproximadamente, 1 hora) 

em 1X TBE. Usou-se um marcador de 100 pb (5 L). Misturou-se 10 L do produto de PCR 

com 2 L de tampão azul de bromofenol e 2 L de gel red. 

A Tabela 9 é representativa de um quadro com o padrão de bandas apresentado por cada 

uma das espécies de Campylobacter termofílicas. 

 

Tabela 9 – Identificação de fragmentos após eletroforese em gel de agarose a 2%. 

 

Com o decorrer do trabalho experimental, recorreu-se também a técnicas de PCR em 

tempo-real para deteção e identificação de espécies de Campylobacter termofílicas, devido 

à sua maior sensibilidade e especificidade. O PCR em tempo-real teve como alvo a deteção 

do gene gyrA, com uso do par de sondas Sensor e Anchor e dos primers F3-gyrA-CJ-CC (5'-

GYGTTATWATAGGTCGTGCTTTGC-3') e R4-gyrA-CJ-CC (5'-

 
Fragmentos obtidos com a 

enzima AluI (pb) 

Fragmentos obtidos com a enzima 

Tsp 509I (pb) 

C. jejuni 120, 163, 203 500 

C. coli 205, 287 500 

C. lari 115, 287 126, 163, 177 

C. upsaliensis 205, 287 126, 340 
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TTATCTCTTTTAATTCATCGCG-3'), que permite distinguir entre C. jejuni e C. coli. As 

estirpes de referência utilizadas como controlos positivos nesta técnica foram o C. jejuni 

NCTC 11168 (CIP 107370) e C. coli NCTC 11366 (CIP 7080) (Meénard, Dachet, Prouzet-

Mauleon, Oleastro & Mégraud, 2005). 
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2.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

2.4.1.  Apresentação dos resultados 

 

2.4.1.1. Frequência de deteção de Helicobacter pullorum e Campylobacter spp.  

 

As percentagens de deteção de H. pullorum e Campylobacter spp. ao nível dos bandos por 

cultura e/ou PCR são apresentadas em relação à totalidade das amostras, conteúdo cecal e 

pele de pescoço, mas também considerando apenas as amostras de conteúdo cecal.  

Os resultados relativos à frequência de deteção de H. pullorum e espécies de campylobacter 

termofílicas na totalidade de amostras de conteúdo cecal e pele do pescoço pertencentes 

aos nove bandos analisados por cultura e/ou PCR encontram-se resumidos na Tabela 10. 

Cada um destes bandos de frangos pertence a um produtor diferente. Seis dos nove bandos 

foram positivos para H. pullorum, ou seja, a frequência encontrada, no geral, para a 

pesquisa de H. pullorum nos bandos de frangos neste matadouro de aves foi de, 

aproximadamente, 66,7%. Campylobacter spp. foi detetado em oito dos nove bandos de 

frangos, ou seja, a percentagem da frequência de pesquisa deste microrganismo foi de 

88,9%.  

Considerando apenas a análise das amostras de conteúdo cecal por cultura e/ou PCR, 

cinco dos nove bandos foram positivos para H. pullorum, sendo a frequência de deteção 

deste agente patogénico de, aproximadamente, 55,6%. Campylobacter spp. foi detetado em 

seis dos nove bandos de frangos, ou seja, a percentagem da frequência é de 66,7%. 
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Tabela 10 – Frequência de bandos positivos para Helicobacter pullorum e espécies de 

campylobacter termofílicas num matadouro em Portugal. 

Bandos/Sistema de 
produção e 
produtores 

N=9 
 

Número 
total de 
aves por 
bando 

 

Deteção direta por 
PCR em amostras 

cecais 
N=18 

Deteção e 
isolamento a 

partir de 
amostras cecais 

N=18 

Deteção direta 
por PCR a partir 

da pele do 
pescoço 

N=18 

Número total de 
isolados/ Rácio 

Helicobacter 
pullorum: 

Campylobacter 
spp. 

 

1/E 1636 Negativo Negativo 
Positivo 

(C. jejuni, C. coli 
e H. pullorum) 

0* : 7 

2/E 2050 Negativo Negativo 
Positivo 

(C. jejuni e C. 
coli) 

0* : 5 

3/I 8850 Negativo Negativo Negativo - 

4/E 2650 

 
Positivo 

(C. jejuni, C. coli e 
H. pullorum) 

 

 
Positivo 

(C. jejuni, C. coli 
e H. pullorum) 

 

 
Positivo 
(C. coli e 
C. jejuni) 

 

8 : 7 

5/I 2995 
 

Positivo 
(C. jejuni) 

Negativo Negativo - 

6/E 1627 

 
Positivo 

(C. coli e H. 
pullorum) 

 
 
 

 

 
Positivo 

(C. coli e H. 
pullorum) 

Positivo 
(H. pullorum) 

1 : 9 

7/E 1367 

 
Positivo 

(C. jejuni, C. coli e 
H. pullorum) 

 

 
Positivo 

(C. jejuni, C. coli 
e H. pullorum) 

 

 
Positivo 

(H. pullorum) 
 

11 : 12 

8/I 3320 

 
Positivo 

(C. jejuni e H. 
pullorum) 

 
Positivo 

(C. jejuni e H. 
pullorum) 

 

 
Positivo 

(H. pullorum) 
 

8 : 14 

9/I 4750 
Positivo 

(C. jejuni e H. 
pullorum) 

Positivo 
(C. jejuni e H. 

pullorum) 
Negativo 2 : 1 

Deteção de Helicobacter pullorum: 

Campylobacter spp. ao nível dos 

bandos (%) 

 
 

44,4%:66,6% 

 
 

33,3%;50 % 
 

 
 

27,8%:16,7% 
 

 
 

30:55 

Legenda:  

1-9: números correspondentes aos diferentes produtores dos bandos de frangos;  
E: produção extensiva; I: produção intensiva;  
* Casos em que os isolados de Helicobacter pullorum não foram recuperados, provavelmente devido 
à contaminação por Proteus spp. 
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Considerando ambos os tipos de amostras, conteúdo cecal e pele de pescoço, a frequência 

de deteção de H. pullorum nos bandos de frangos de produção intensiva e de frangos 

campestres foi, respetivamente, 50% e 80%; a de Campylobacter spp. foi de 75% nos 

bandos de produção intensiva e 100% nos bandos de frangos de produção extensiva. 

Relativamente à pesquisa de Campylobacter spp. e H. pullorum por deteção direta por PCR, 

cinco dos nove bandos demonstraram possuir os dois microrganismos (bandos 4/E, 6/E, 

7/E, 8/I, 9/I), em três dos bandos não foi detetado nenhum agente patogénico nas amostras 

de conteúdo cecal (bandos 1/E, 2/E, 3/I) e num bando de produção intensiva apenas foi 

detetado C. jejuni (bando 5/I). Através deste método rápido e simples, que deteta a 

presença de agentes patogénicos nas fezes dos frangos, foi possível observar uma 

percentagem superior relativamente à pesquisa de Campylobacter spp. comparativamente a 

H. pullorum, ao nível dos bandos de frangos. Na identificação direta por PCR em amostras 

cecais, observaram-se frequências de 44,4% para H. pullorum e 66,6% para Campylobacter 

spp. (Figura 11). 

Considerando apenas as amostras de pele de pescoço dos animais, as frequências de 

deteção de DNA de ambos os agentes patogénicos foram inferiores: 27,8% para H. pullorum 

e 16,7% para Campylobacter spp. (Tabela 10). 

 

Figura 11 – Deteção direta de Helicobacter pullorum por PCR em amostras de conteúdo 

cecal de frangos em matadouro, amplificação da sequência de 140 pb do gene cdtB 

(imagem original).  

 

Legenda: 

C+: Helicobacter pullorum MIT 98-5489; 
C-: Controlo negativo;  
Linhas 1-4 e linhas 5-7: Estirpes de Helicobacter pullorum de quatro bandos de frangos diferentes; 
Linha 8: Bando de frangos sem presença de Helicobacter pullorum ao nível das amostras de 
conteúdo cecal (bando 5/I); 
Linha7: Marcador DNA molecular 100 bp. 
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Relativamente à deteção e ao isolamento a partir das amostras cecais, cinco dos nove 

bandos foram positivos relativamente à presença das duas bactérias (bandos 4/E, 6/E, 7/E, 

8/I, 9/I) e os restantes quatro bandos demonstraram a ausência de ambos os agentes 

patogénicos (bandos 1/E, 2/E, 3/I, 5/I). 

Analisando a coluna da Tabela 10 referente aos resultados obtidos para a deteção de H. 

pullorum e Campylobacter a partir da pele do pescoço, verificou-se a presença de codeteção 

dos agentes num dos bandos de frangos de produção extensiva (bando1/E) e três bandos 

tiveram resultados negativos na pesquisa destes microrganismos (bandos 3/I, 5/I, 9/I). Dois 

bandos surgiram como positivos apenas para as espécies C. coli e C. jejuni (bandos 2/E, 

4/E) e três deles como positivos apenas para H. pullorum (bandos 6/E, 7/E, 8/I). Concluiu-se 

que a deteção de H. pullorum em amostras de pele do pescoço é superior relativamente à 

de espécies de campylobacter termofílicas, embora não se tenha conseguido recuperar 

nenhuma estirpe de H. pullorum. 

No geral, verificou-se um número total de microrganismos isolados superior para 

Campylobacter spp. 

O isolamento de estirpes de H. pullorum a partir de amostras de pele do pescoço não foi 

possível devido à contaminação das caixas com Proteus spp. possivelmente presente neste 

tipo de amostras, mesmo recorrendo ao uso da técnica do filtro modificado. De facto, 

observou-se uma propagação de Proteus spp. por toda a área da caixa, impossibilitando a 

repicagem isolada de colónias, tal como se pode observar na Figura 12. É de sublinhar que 

o isolamento de H. pullorum e Campylobacter spp. é possível através do uso da técnica do 

filtro modificada; no entanto o sucesso desta técnica depende da amostra em causa. É 

igualmente importante sublinhar que a deteção por PCR origina sempre frequências de 

positividade mais elevadas. 

 

Figura 12 – Caixa de Columbia agar com 5 % de sangue de cavalo contaminada por 

Proteus spp. após o uso da técnica modificada de filtro com o intuito de isolamento de 

Helicobacter pullorum e Campylobacter spp. a partir de amostras de pele do pescoço 

(imagem original). 
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Durante a cultura de estirpes diferentes de H. pullorum, verificou-se que algumas 

demonstraram uma maior aderência à caixa de Columbia agar com 5% de sangue de cavalo 

e provocaram hemólise neste mesmo meio de cultura, em detrimento de outras que não 

apresentavam nenhuma destas particularidades ou ainda algumas que possuíam apenas 

uma destas características. Estas diferenças fenotípicas têm, com certeza, expressão 

genotípica, que poderá ser interessante explorar num outro estudo, nomeadamente no que 

diz respeito à capacidade de provocar hemólise em meios com sangue, que poderá estar 

correlacionada com a presença ou a ausência da hemolisina, com características 

potencialmente citotóxicas.  

 

2.4.1.2. Codeteção de Helicobacter pullorum e Campylobacter spp. nas amostras de 

conteúdo cecal e pele do pescoço dos frangos 

 

Foi observada codeteção destes agentes patogénicos em amostras de conteúdo cecal 

(bandos 4/E, 6/E, 7/E, 8/I, 9/I) e em amostras de pele do pescoço (bando 1/E). Desta forma, 

a percentagem de codeteção a nível cecal foi de 55,6% e de 11,1% a partir de amostras de 

pele do pescoço. É possível verificar que os bandos de frangos com resultados positivos 

para a presença de H. pullorum em qualquer um dos tipos de amostras analisadas 

apresentam também positividade para a deteção de Campylobacter spp.  

A codeteção dos dois agentes patogénicos detetada diretamente por PCR, a partir de 

amostras de conteúdo cecal, foi igualmente verificada por cultura, com isolamento de H. 

pullorum e Campylobacter spp. na mesma caixa. Em contraste, a codeteção obtida por PCR 

a partir de amostras de pele do pescoço dos frangos não foi passível de ser verificada pela 

técnica de cultura. 

Os dois agentes patogénicos em causa têm a capacidade de ultrapassar os poros do filtro 

de membrana, surgindo colónias sugestivas de ambos sobre a caixa de Columbia agar 

suplementada com 5 % de sangue de cavalo. Este fenómeno está ilustrado na Figura 13, na 

qual é possível identificar e diferenciar colónias de tamanhos e cores diferentes, 

correspondentes a colónias de H. pullorum (com tamanho reduzido e cor acinzentada) e de 

Campylobacter spp. (de maior dimensão e de cor esbranquiçada). Esta imagem tem 

interesse para a identificação de codeteção em amostras cecais de frangos para consumo 

humano, com estes dois agentes patogénicos de origem alimentar. 
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Figura 13 – Caixa de agar sangue após a técnica de filtração, com amostra de conteúdo 

cecal. Codeteção de Campylobacter spp. e Helicobacter pullorum (imagem original). 

 

 

2.4.1.3. Identificação de espécies de campylobacter termofílicas 

 

A partir do uso das endonucleases de restrição para diferenciação da espécie de 

Campylobacter termofílicos presentes e, posteriormente, da técnica de PCR em tempo-real 

(Figura 14) para este mesmo género bacteriano, foi possível observar uma maior proporção 

de C. jejuni, presente em sete dos nove bandos de aves (77,8%), do que de C. coli, que 

surgiu em cinco bandos de frangos (55,6%). Estes resultados são baseados na totalidade de 

amostras. Tendo em conta apenas as amostras de conteúdo cecal, também C. jejuni foi 

mais prevalente, estando presente em cinco dos nove bandos analisados (55,6%), com uma 

percentagem superior à deteção de C. coli, presente em três bandos de aves (33,3%).  

Não foi encontrado nenhum isolado pertencente às espécies C. lari ou C. upsaliensis 

(Tabela 10 e Figura 14).  
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Figura 14 – Análise da curva de Melting obtida a partir do ensaio de PCR em tempo-real 

para deteção do gene gyrA, com amplificação de um fragmento de 444 pb para 

Campylobacter coli e Campylobacter jejuni. 

 

 

2.4.1.4. Frequência de deteção do gene hcp, marcador de virulência do T6SS em 

estirpes isoladas de Helicobacter pullorum 

 

Relativamente à avaliação da frequência do T6SS, procedeu-se à realização de PCR de 21 

estirpes isoladas de H. pullorum. A deteção do gene hcp (marcador do T6SS) por PCR, em 

algumas destas estirpes isoladas de H. pullorum, encontra-se ilustrada na Figura 15. Dos 

isolados testados, oito tiveram resultados positivos relativamente à presença deste 

marcador de virulência, o que perfaz uma percentagem aproximada de 38%. 
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Figura 15 – Deteção do gene hcp (marcador do T6SS) em estirpes de Helicobacter pullorum 

por PCR. Estas estirpes foram isoladas a partir de amostras de conteúdo cecal de frangos 

(imagem original). 

 

Legenda: 

M: Marcador molecular de DNA com 100 pb; 
Linha 1: Estirpe Helicobacter pullorum positiva relativamente à deteção do gene cdtB, mas negativa 
para o gene hpc (marcador do T6SS); 
Linhas 2 e 3: Estirpes Helicobacter pullorum positivas para o gene hpc; 
C-: Controlo negativo (a banda presente corresponde a dímeros dos primers); 
C+: Controlo positivo (CCUG33840). 

 

2.4.2. Discussão dos resultados 

 

Os resultados relativos à frequência de H. pullorum nos bandos de frangos de diferentes 

tipos de produção sugerem que esta bactéria está presente em bandos de frangos 

assintomáticos e que a codeteção com Campylobacter é frequente. A elevada frequência de 

deteção destes microrganismos (55,6% e 66,7%, respetivamente) no trato intestinal de aves 

de capoeira está de acordo com estudos semelhantes realizados noutros países, em que as 

percentagens referentes à frequência de H. pullorum são de: 33,6% na Bélgica (Ceelen et 

al., 2006a), 78,3% na República Checa (Svobodova & Borilova, 2003) e 100% em Itália 

(Zanoni et al, 2007). Valores inferiores foram obtidos na Suíça (4%) (Burnens, Stanley & 

Nicolet, 1996) e na Austrália (13,5%) (Miller et al., 2006). Este facto representa um sério 

risco de contaminação cruzada das carcaças de frango durante o abate, confirmando a 

necessidade de abordar esta questão como um problema de saúde pública. 

De facto este é um assunto pouco explorado no nosso país, existindo um desconhecimento, 

não só sobre as características de H. pullorum e os requisitos para a sua cultura e 

multiplicação, mas também sobre a sua libertação nas fezes de frangos até à idade de abate 

e a sua transmissão através das simples tarefas domésticas na preparação de alimentos 

para a refeição, ou seja, da educação dos consumidores (Humphrey, 2000; Gorman et al., 

2002; Barker et al., 2003; Kusumaningrum et al., 2004). 
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A presença destes agentes patogénicos na pele do pescoço e sua ausência em amostras de 

conteúdo cecal sugerem contaminação cruzada com conteúdo cecal das carcaças de frango 

durante as práticas de abate, uma vez que o bando de aves não é colonizado pelas 

bactérias a nível cecal, mas estas surgem ao nível da sua pele. Esta situação foi observada 

neste estudo: para dois dos nove bandos de aves analisados não foi detetado DNA de 

Campylobacter e H. pullorum em amostras cecais, mas as amostras de pele de pescoço 

foram positivas (bandos 1/E, 2/E).  

Algumas das amostras de pele do pescoço tiveram resultados positivos para H. pullorum e 

Campylobacter spp., através de PCR específico, porém não foi possível o isolamento de 

colónias de H. pullorum a partir destas amostras, provavelmente devido à contaminação por 

Proteus spp. Esta bactéria, presente na pele do pescoço dos frangos, consegue ultrapassar 

os poros dos filtros de celulose e atinge a caixa, espalhando-se na totalidade da mesma. 

Deste modo, na maioria das vezes, torna-se inexequível a repicagem de colónias sugestivas 

de H. pullorum e Campylobacter spp. para posterior isolamento. 

Num trabalho experimental realizado por Rossi (2005) em Itália, no qual foi igualmente 

utilizada a técnica modificada do filtro no procedimento de isolamento da bactéria, 50% do 

insucesso no isolamento de H. pullorum foi devido à contaminação das caixas por outros 

microrganismos entéricos. 

O método de deteção direta por PCR, utilizando um kit comercial para extração de DNA a 

partir do conteúdo cecal, foi o método mais fácil e rápido para rastreio da presença ou 

ausência de Campylobacter spp. ou H. pullorum, embora apenas por cultura bacteriana se 

consiga conhecer a viabilidade dos agentes patogénicos detetados. 

A identificação direta dos dois agentes patogénicos de origem alimentar em amostras cecais 

por PCR pode ser facilmente utilizada para rastrear a presença dos mesmos, sendo 

posteriormente necessária a cultura bacteriana, com a finalidade de obter os isolados, para 

serem geneticamente e fenotipicamente caracterizados. O uso de esfregaços para 

coloração de Gram não é o procedimento mais indicado para a caracterização e distinção 

entre H. pullorum e o género Campylobacter, devido à partilha de semelhanças 

morfológicas. Acrescendo a essa dificuldade de deteção, há probabilidade de os dois 

agentes patogénicos estarem presentes numa mesma amostra e não ser possível a 

distinção através do esfregaço com coloração de Gram. 

A frequência de deteção direta por PCR de H. pullorum nas amostras de conteúdo cecal foi 

mais elevada em detrimento da cultura destas mesmas amostras. Este facto foi ainda mais 

notório em relação às amostras da pele do pescoço, em que não foi possível o isolamento 

das bactérias a partir das amostras positivas, devido à contaminação por Proteus spp., 

como já foi referido. 

A utilização do método de cultura com o uso de filtro de membrana e sem aplicação de 

meios seletivos torna particularmente complicada a deteção e o isolamento de espécies de 
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Helicobacter spp. a partir das amostras de pele do pescoço. Porém, para as amostras de 

conteúdo cecal, este método de isolamento foi adequado. 

Tendo em consideração a pouca experiência sobre H. pullorum, o seu aspeto morfológico 

em cultura e das condições e exigências específicas de isolamento, a que se soma as 

restrições de natureza temporal para realização do presente trabalho experimental, 

obtiveram-se resultados substanciais sobre a frequência de H. pullorum nos frangos ao nível 

de um matadouro português. Assim, este estudo constitui um bom ponto de partida para o 

crescente interesse sobre este agente patogénico emergente e para a divulgação de 

informação sobre o mesmo. 

Foi realizada a análise da frequência da deteção simultânea de H. pullorum e 

Campylobacter spp. em bandos de frangos de um matadouro de aves e foram encontradas 

percentagens elevadas de colonização pelos dois agentes patogénicos no conteúdo cecal 

dos frangos (55,6%) e, em muito menos proporção, na pele do pescoço (11,1%). 

Até ao momento, mesmo havendo deteção e isolamento de H. pullorum ao nível de vários 

países, são escassos os relatos sobre a pesquisa conjunta com Campylobacter spp. para 

averiguar a frequência de codeteção em bandos de aves. 

De todos os estudos referidos ao longo deste trabalho, sobre a pesquisa de H. pullorum em 

frangos e outras aves, apenas num deles (Wai, Saleha, Zunita, Hassan & Jalila, 2012) foi 

feita a pesquisa de Campylobacter spp. Neste estudo, realizado na Malásia, foi determinada 

a frequência de deteção de H. pullorum e Campylobacter spp. em frangos. H. pullorum foi 

isolado com uma frequência de 24,7% e a codeteção com Campylobacter spp. foi observada 

em metade dos frangos positivos para H. pullorum. 

A deteção destes dois agentes patogénicos, com semelhantes aspetos fenotípicos e de 

suscetibilidade aos antimicrobianos (Atabay, Corry & On, 1998; Melito et al., 2000; Wainø et 

al., 2003), em aves pertencentes ao mesmo bando poderá modificar a abordagem 

terapêutica das aves de capoeira. Também irá aumentar o nível de preocupação sobre a 

transmissão de agentes patogénicos por via alimentar, uma vez que, com esta informação 

reconhece-se não se tratar apenas de um microrganismo potencialmente transmitido ao ser 

humano, mas de dois, díspares. 

Existem três tipos de sistemas de produção de frangos diferentes: o biológico, extensivo 

indoor e intensivo. Estes sistemas apresentam algumas diferenças, nomeadamente o tipo 

de alimentação fornecido às aves, a idade de abate dos frangos e o número de aves 

existente por área (m2). 

Finalmente, o facto de se ter encontrado uma maior frequência de H. pullorum ao nível de 

bandos de frangos de produção extensiva indoor poderá dever-se ao superior tempo de 

permanência das aves na exploração, pois necessitam de 56 a 81 dias para se 

desenvolverem, antes de serem abatidas. Esta situação poderá aumentar o risco de 
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contaminação das aves com este agente patogénico. A idade de abate dos frangos 

provenientes de sistemas de produção intensiva é entre os 28 e os 42 dias.  

Os frangos campestres têm acesso a forragens enquanto os frangos provenientes de 

sistemas de produção intensiva são alimentados exclusivamente com concentrado e 

alimento composto. O tipo de alimento fornecido às aves também poderá contribuir para o 

aumento da frequência desta bactéria, favorecendo a proliferação da bactéria a nível cecal 

ou o aumento da libertação da mesma através das fezes.  

Porém, a densidade de animais presente no tipo de produção extensiva é inferior 

comparada com a da produção intensiva. Este facto vem contestar os resultados obtidos 

neste trabalho experimental relativamente à superior frequência de H. pullorum em bandos 

de frangos de produção extensiva.  

Nos sistemas de produção intensiva os frangos encontram-se mais confinados, devido ao 

grande número de aves por m2 de área o que supostamente aumentaria o risco de infeção 

das aves por H. pullorum. 

T6SS é um marcador de virulência que promove a patogenicidade da bactéria, vantagem 

competitiva sobre os microrganismos concorrentes e adaptação à perturbação ambiental 

(Jani & Cotter, 2010). Tudo isto permite a sobrevivência em sais biliares, ácido desoxicólico, 

adesão à célula hospedeira e invasão por H. pullorum (Lertpiriyapong et al., 2012). Este 

sistema tem um papel importante na interação entre agentes patogénicos e entre um agente 

patogénico e o hospedeiro, conferindo vantagem às estirpes com este sistema. Tem um 

enorme efeito sobre a patogenia da infeção em vários agentes patogénicos entéricos, tais 

como: Campylobacter, Vibrio cholerae, Salmonella, Edwardsiella, Escherichia (Harrison et 

al., 2014; Folkesson et al., 2002; Rao et al., 2004; Dudley et al., 2006; Ishikawa et al., 2012; 

Parsons & Heffron, 2005; Pukatzki, 2006; Das, Chakrabortty, Banerjee, Roychoudhury & 

Chaudhuri, 2000). 

Uma proporção considerável (38%) de isolados de H. pullorum obtidos neste trabalho 

demonstrou uma potencial virulência acrescida, uma vez que foram positivos para o gene 

hpc, marcador do T6SS. Em Portugal, e para esta bactéria em questão, foi a primeira vez 

que se avaliou a presença deste marcador de virulência, sendo também muito escassos os 

estudos realizados noutros países. No entanto, no que diz respeito a Campylobacter, este 

assunto começa a ser explorado e valorizado. Num estudo recente, realizado por Harrison e 

seus colaboradores, a frequência de deteção do gene hpc em estirpes de C. jejuni, 

pertencentes a amostras de origem humana e animal, apresentou variação geográfica, 

mostrando uma maior prevalência do T6SS em C. jejuni no Vietname, no Paquistão e na 

Tailândia, comparativamente com estirpes do Reino Unido (Harrison et al. 2014). Aves 

importadas dos países com maior prevalência de deteção do gene hpc poderão constituir 

uma fonte de estirpes de C. jejuni positivas, podendo estas contribuir para potenciais 

infeções mais agressivas no ser humano. 
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2.5. CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste estudo são importantes para definir a frequência de H. pullorum no 

conteúdo cecal de aves, um tema ainda não explorado em Portugal. Neste trabalho 

experimental, a frequência encontrada para a pesquisa de H. pullorum ao nível do 

matadouro foi de 55,6%. Deste modo, poder-se-à estimar que mais de metade dos frangos 

abatidos e destinados ao consumo pelo ser humano poderão ser potenciais portadores, no 

seu trato gastrointestinal, deste agente patogénico de origem alimentar. A transmissão deste 

agente a outros frangos que co-habitam com os portadores pode ocorrer ao nível da 

produção e até a outras espécies aviárias que possam entrar em contacto com fezes ou 

camas de frangos conspurcadas pelas mesmas. A entrada de frangos portadores no 

matadouro leva a contaminação cruzada das aves aquando do abate e posteriormente 

efectuar-se-á a sua transmissão aos seres humanos por consumo das aves veiculando H. 

pullorum e Campylobacter spp. 

H. pullorum é transmitido aos seres humanos através da carne de aves mal cozinhada 

(Calistri & Giovannini, 2008), sendo necessário abordar este tema e transmitir à população a 

necessidade de medidas de prevenção para evitar a transmissão da bactéria e diminuir o 

potencial zoonótico da mesma. Deste modo, é necessário iniciar um estudo mais 

aprofundado sobre este assunto e, mais importante ainda, comunicar aos consumidores os 

possíveis riscos de transmissão da bactéria, doenças causadas por este agente patogénico 

e sua influência na progressão de outras. Os consumidores também serão beneficiados com 

a divulgação de informação sobre as medidas a tomar em consideração na prevenção da 

transmissão deste microrganismo, a fim de salvaguardarem a sua saúde. Este 

conhecimento essencial foi abordado durante todo este documento escrito referente ao 

trabalho experimental realizado. 

A subdeteção de H. pullorum poderá constituir um problema de saúde pública, associado a 

doenças do aparelho digestivo (Ceelen et al., 2005; Ceelen et al., 2006b; Nebbia et al., 

2007; Ceelen et al., 2007; Zanoni et al., 2007; Manfreda et al., 2011), que deve ser 

controlado pela implementação de medidas preventivas. Atualmente, reconhece-se o 

envolvimento deste agente patogénico de origem alimentar na doença hepática (Casswall et 

al., 2010), bem como a sua contribuição para a progressão de hepatite viral crónica para 

cirrose ou para um estado tumoral, carcinoma hepatocelular (Rocha, et al., 2005). Este 

agente encontra-se descrito em variados casos clínicos, referidos anteriormente nesta 

dissertação. Surge associado a doenças entero-hepáticas (Nilsson et al., 1999; Nilsson et 

al., 2000; Queiroz & Santos, 2001; Solnick & Schauer, 2001) e a doenças inflamatórias 

intestinais e hepatobiliares (Bascuñana et al., 2011; Castéra et al., 2006; Fox et al., 1998; 

Veijola et al., 2007) no ser humano. 

http://jmm.sgmjournals.org/content/61/Pt_5/720.full#ref-7
http://jmm.sgmjournals.org/content/61/Pt_5/720.full#ref-9
http://jmm.sgmjournals.org/content/61/Pt_5/720.full#ref-20
http://jmm.sgmjournals.org/content/61/Pt_5/720.full#ref-20
http://jmm.sgmjournals.org/content/61/Pt_5/720.full#ref-36
http://jmm.sgmjournals.org/content/61/Pt_5/720.full#ref-17
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Finalmente, é de extrema importância relatar a codeteção muito frequente de H. pullorum e 

Campylobacter spp. em bandos de frangos para consumo humano (100% dos bandos 

positivos ao H. pullorum também o são para Campylobacter). Este trabalho propõe uma 

maior consciencialização e questionamento sobre este tipo de situações importantes para a 

produção aviária e, concomitantemente, na saúde humana, sendo importante o 

estabelecimento de intervenções que permitam o controlo dos dois agentes. 

  



60 
 

BIBLIOGRAFIA 

Aboutaleba, N., Kuijper, E. and van Dissela, J. (2014). Emerging infectious colitis. Curr. Opin. 
Gastroenterol., 30:106–115. 

Alteri, C.J., Himpsl, S.D., Pickens, S.R., Lindner, J.R., Zora, J.S., Miller, J.E., Arno, P.D., Straight, 
S.W., Mobley, H.L. (2013). Multicellular Bacteria Deploy the Type VI Secretion System to 
Preemptively Strike Neighboring Cells. PLoS pathogens, 9(9): e1003608. Acedido em Abr. 
13, 2015. Disponível em 10.1371/journal.ppat.1003608. 

Andersen, L.P. (2001). New Helicobacter species in humans. Digestive Diseases, 19: 112–115. 
Acedido em Mai. 21, 2015. Disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11549819. 

Ando, E. S., De-Gennaro, L.A., Faveri, M., Feres, M., Dirienzo, J.M. and Mayer, M.P.A. (2010, 
August). Immune response to cytolethal distending toxin of Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans in periodontitis patients. Journal of Periodontal Research, 45, n. 4, 
471–480. 

Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino (APDI). Acedido a 25 de Mai., 2015. 
Disponível em http://www.apdi.org.pt/index.php?id=26. 

Atabay, H. I., Corry, J. E. and On, S. L. (1998). Identification of unusual Campylobacter-like isolates 
from poultry products as Helicobacter pullorum. J. Appl. Microbiol., 84:1017–1024. 

Avenaud, P., Marais, A., Monteiro, L., Le Bail, B., Bioulac Sage, P., Balabaud, C., Mégraud, F. 
(2000). Detection of Helicobacter species in the liver of patients with and without primary liver 
carcinoma. Cancer, 89:1431–9. 

Azevedo, N.F., Almeida, C., Fernandes, I., Cerqueira, L., Dias, S., Keevil, C.W. and Vieira, M.J. 
(2008). Survival of gastric and enterohepatic Helicobacter spp. in water: implications for 
transmission. Appl. Environ. Microbiol., 74: 1805–1811. 

Barker, J., Naeeni, M. and Bloomfield, S.F. (2003). The effects of cleaning and disinfection in 
reducing Salmonella contamination in a laboratory model kitchen. Journal of Applied 
Microbiology, 95, 1351–1360. 

Bascuñana, P., Padrones, I., Picazo, J.J. and Velasco, A.C. (2011). Diarrhea associated with 
Helicobacter pullorum in a child. Rev. Esp. Quimioter., 24, 50–51.  

Bhavsar, S. & Kapadnis, B. (2007). Virulence factors of Campylobacter. The Internet Journal of 
Microbiology, 3. Acedido em Jan. 26, 2009, disponível em: htttp://www.ispub.com 

Bhattacharyya, A., Pathak, S., Datta, S., Chattopadhyay, S., Basu, J. and Kundu, M. (2002). 
Mitogen-activated protein kinases and nuclear factor-kappa B regulate Helicobacter pylori-
mediated interleukin-8 release from macrophages. Biochem Journal, 368:121–9. 

Bladergroen, M.R., Badelt, K. and Spaink, H.P. (2003). Infection-blocking genes of a symbiotic 
Rhizobium leguminosarum strain that are involved in temperature dependent protein 
secretion. Molecular Plant-Microbe Interactions Journal, 16: 53–64. 

Bleumink-Pluym., N. M. C., Van Alphen., L.B., Bouwman, L.I., Wösten, M.M.S.M. and van Putten, 
J.P.M. (2013). Identification of a functional type VI secretion system in Campylobacter jejuni 
conferring capsule polysaccharide sensitive cytotoxicity. PLOS Pathogens: Vol. 9, Issue 5. 
Acedido em Mai. 7, 2015. Disponível em 10.1371/journal.pgen.1003393. 

http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.ppat.1003608
http://www.bv.fapesp.br/pt/publicacao/32357/immune-response-to-cytolethal-distending-toxin-of-aggregatib/
http://www.bv.fapesp.br/pt/publicacao/32357/immune-response-to-cytolethal-distending-toxin-of-aggregatib/
http://www.apdi.org.pt/index.php?id=26
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Le%20Bail%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11013355
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bioulac%20Sage%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11013355
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Balabaud%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11013355
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%A9graud%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11013355
http://apsjournals.apsnet.org/loi/mpmi
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pgen.1003393


61 
 

Bohr, U.R., Glasbrenner, B., Primus, A., Zagoura, A., Wex, T. and Malfertheiner, P. (2004). 
Identification of enterohepatic Helicobacter species in patients suffering from inflammatory 
bowel disease. Journal of Clinical Microbiology, 42:2766–8.  

Boutin, S.R., Shen, Z., Roesch, P.L., Stiefel, S.M., Sanderson, A.E., Multari, H.M, Pridhoko, E.A., 
Smith, J.C., Taylor, N.S., Lohmiller, J.J., Dewhirst, F.E., Klein, H.J. and Fox, J.G. (2010, 
May). Helicobacter pullorum outbreak in C57BL/6NTac and C3H/HeNTac barrier-maintained 
mice. Journal of Clinical Microbiology, Vol. 48, No. 5, p. 1908–1910. 

Boyanova, L. (editor). (2011). Helicobacter pylori. Caister Academic Press. Acedido em Mar. 7, 
2015. Disponível em ISBN978-1-904455-84-4. 

Burnens, A.P., Stanley, J., Schaad, U.B. and Nicolet, J. (1993). Novel Campylobacter-like organism 
resembling Helicobacter fennelliae isolated from a boy with gastroenteritis and from dogs. 
Journal of Clinical Microbiology, 31: 1916–7. 

Burnens, A.P., Stanley, J., Morgenstern, R. and Nicolet, J. (1994). Gastroenteritis associated with 
Helicobacter pullorum. Lancet, 344:1569–1570. 

Burnens, A.P., Stanley, J. and Nicolet, J. (1996). Possible Association of Helicobacter pullorum 
with Lesions of Vibrionic Hepatitis in Poultry. Campylobacters, Helicobacters, and Related 
Organisms. Proceedings of the 8th International Workshop on Campylobacters, 
Helicobacters, and Related Organisms ed. Newell, D.G., Ketley, J.M. and Feldman, R.A., pp 
291-293. New York: Plenum Publishing Corporation. 

Butzler, J. (2004). Campylobacter, from obscurity to celebrity. Clin Microbiol Infect., 10:868–876. 

Cacioppo, L.D., Turk, M.L., Shen, Z., Ge, Z., Parry, N., Whary, M.T., Boutin, S., Klein, H.and Fox, 
J.G. (2012). Experimental Helicobacter pullorum infection in Brown Norway rats. J. Med. 
Microbiol., 61:1319–1323. 

Calistri, P. and Giovannini, A. (2008). Quantitative risk assessment of human Campylobacteriosis 
related to the consumption of chicken meat in two Italian regions. International Journal of 
Food Microbiology, 128, 274–287. 

Casswall, T.H., Nemeth, A., Nilsson, I., Wadstrom, T. and Nilsson, H.O. (2010). Helicobacter 
species DNA in liver and gastric tissues in children and adolescents with chronic liver 
disease. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 45, 160–7. 

Castéra, L., Pedeboscq, A., Rocha, M., Le Bail, B., Asencio, C., De Ledinghen, V., Bernard, P.H., 
Laurent, C., Lafon, M.E., Capdepont, M., Couzigou, P., Bioulac-Sage, P., Balabaud, C., 
Megraud, F. and Menard, A. (2006). Relationship between the severity of hepatitis C virus-
related liver disease and the presence of Helicobacter species in the liver: a prospective 
study. World Journal Gastroenterology, 12:7278–7284.  

Ceelen, L., Decostere, A., Verschraegen, G., Ducatelle, R. and Haesebrouck, F. (2005). Prevalence 
of Helicobacter pullorum among Patients with Gastrointestinal Disease and Clinically Healthy 
Persons. Journal of Clinical Microbiology, 43, 2984–2986. 

Ceelen, L., Decostere, A., Van den Bulck, K., On, S.L.W., Baele, M., Ducatelle, R. and 
Haesebrouck, F. (2006a). Helicobacter pullorum in Chickens, Belgium. Emerging Infectious 
Diseases, vol.12, No. 2. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Caister_Academic_Press
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4757-9558-5
http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4757-9558-5
http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4757-9558-5
http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4757-9558-5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1151964
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1151964
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1151964


62 
 

Ceelen, L.M., Haesebrouck, F., Favoreel, H., Ducatelle, R. and Decostere, A. (2006b). The 
cytolethal distending toxin among Helicobacter pullorum strains from human and poultry 
origin. Veterinary Microbiology, 113, 45–53. 

Ceelen, L., Decostere, A., Martel, A., Pasmans, F. and Haesebrouck, F. (2006c). First report of 
Helicobacter pullorum in the faeces of a diarrhoeic psittacine bird (Psephotus 
haematogaster). Veterinary Record, 159, 389–390. 

Ceelen, L. M., Decostere, A., Chiers, K., Ducatelle, R., Maes, D. and Haesebrouck, F. (2007). 
Pathogenesis of Helicobacter pullorum infections in broilers. Int. J. Food Microbiol., 116, 
207–213.  

Ceelen, L.M., Haesebrouck, F., D’Herde, K., et al. (2009). Mitotic catastrophe as a prestage to 
necrosis in mouse liver cells treated with Helicobacter pullorum sonicates. Journal of 
Morphology and Embryology, 270, 921–8. 

Chien, C.C., Taylor, N.S., Zhongming, G.E., Schauer, D.B., Young ,V.B. and Fox, J.G. (2000). 
Identification of cdtB homologues and cytolethal distending toxin activity in enterohepatic 
Helicobacter spp. Journal of Medical Microbiology, 49, 525-534. 

Chow, J. and Mazmanian, S.K. (2010). A pathobiont of the microbiota balances host colonization 
and intestinal inflammation. Cell Host Microbe, 7, 265–276. 

Cope, L.D., Lumbley, S., Latimer, J.L., Stevens, M.K., Johnson, L.S., Purvén, M., Munson, R.S., 
Lagergård, T., Radolf, J. and Hansen, E.J. (1997). A diffusible cytotoxin of Haemophilus 
ducreyi. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 94 4056–4061. 

Cordeiro, R.R.J. (2011). Estudo de dois membros da família das proteínas da membrana externa de 
Helicobacter pylori, homC e homD. Mestrado em Microbiologia Clínica: Faculdade de 
Medicina de Lisboa - Universidade de Lisboa. 

Corry, J.E.L., Post, D.E., Colin, P. and Laisney, M.J. (1995). Culture media for the isolation of 
Campylobacters. International Journal of Food Microbiology, 26, 43–76. 

Corry, J.E.L. and Atabay, H.I. (2001). Poultry as a source of Campylobacter and related organisms. 
J. Appl. Microbiol., 90: 96S–114S. 

Corry, J., Atabay, H., Forsythe, S. & Mansfield, L. (2003). Culture media for the isolation of 
Campylobacters, Helicobacters and Arcobacters. In J, Corry, G. Curts & R. Baird, Handbook 
of Culture Media for Food Microbiology (pp.271-316). Amsterdam: Elsevier. 

Corry, J.E.L., Curtis, G.D.W. and Baird, R.M. (Ed.) (2011). Handbook of Culture Media for Food and 
Water Microbiology (edition 3). Royal Society of Chemistry. Acedido em Mai. 23, 2015. 
Disponível em 10.1039/9781847551450-00199. 

Costa, P.M. (2008). Biossegurança em explorações pecuárias: a perspectiva avícola. Ordem dos 
Médicos Veterinários, 50, 26-31. 

Cruz-Machado, S.S. (2010, Junho). Lipopolissacarídeo (LPS): Ativador e regulador da transcrição 
gênica via fator de transcrição NFKB. Revista da Biologia, 4, 40-43. Acedido em Fev. 14, 
2015. Disponível em www.ib.usp.br/revista. 

Damiani, D., Laudanna, N., Damiani, D. (2011). Síndrome de Miller Fisher: considerações 
diagnósticas e diagnósticos diferenciais. Miller Fisher syndrome: diagnosis considerations 
and differentials diagnosis. Rev. Bras. Clin. Med., 9(6):423–7. 

http://veterinaryrecord.bmj.com/
http://www.ib.usp.br/revista


63 
 

Das, S., Chakrabortty, A., Banerjee, R., Roychoudhury, S. and Chaudhuri, K. (2000). Comparison of 
global transcription responses allows identification of Vibrio cholerae genes differentially 
expressed following infection. FEMS Microbiol. Lett., 190:87–91. Acedido em Abr. 22, 2015. 
Disponível em http://dx.doi. org/10.1111/j.1574-6968.2000.tb09267.x. 

Denis, M., Soumet, C., Rivoal, K., Ermel G., Blivet, D., Salvat, G. and Colin, P. (1999). Development 
of a m-PCR assay for simultaneous identification of Campylobacter jejuni and coli. Letters in 
Applied Microbiology, 29, 406–410. Acedido em Jan. 11, 2015. Disponível em 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1472-765X.1999.00658.x/pdf 

Dewhirst, F.E., Fox, J.G., On, S.L. (2000). Recommended minimal standards for describing new 
species of the genus Helicobacter. Int. J. Syst. Evol. Microbiol.; 50, 2231-7. 

Dingle, K.E., Colles, F.M., Wareing , D.R.A.,  Ure, R., Fox, A.J., Bolton, F.E., Bootsma, H.J., 
Willems, R.J.L., Urwin, R. and Maiden, M.C.J. (2001). Multilocus sequence typing system for 
Campylobacter jejuni. J. Clin. Microbiol., 39, 14–23. 

Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). (2008). Portugueses são os que mais 
consomem carne de ave na EU. Diário Digital / Lusa. Acedido em Fev. 20, 2015. Disponível 
em www.destak.pt/artigo/16915. 

Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e Ministério da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas (2011). Normas de produção integrada/componente 
animal. PRODI ANIMAL - Revisão 01-2011. Acedido em Jan. 11, 2015. Disponível em 
http://www.dgv.min-
agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=186050&cboui=186050. 

Direção Geral de Saúde (2004). Plano Nacional de Saúde 2004-2010. Volume II - Orientações 
Estratégicas. Acedido em Dez. 11, 2014. Disponível em http://www.acs.min-saude.pt/wp-
content/uploads/2008/07/pnsvii.pdf. 

Dore, M.P., Realdi, G., Mura, D., et al. (2002). Helicobacter infection in patients with HCV related 
chronic hepatitis, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. Digestive Diseases Sciences, 
47:1638–43. 

Doyle, M.P. and Erickson, M.C. (2006). Reducing the Carriage of Foodborne Pathogens in Livestock 
and Poultry. Poultry Science, 85:960–973. Acedido em Mai. 11, 2015. Disponível em 
http://www.ars.usda.gov/alternativestoantibiotics/PDF/publications/doyleetal2012.pdf. 

Dudley, E.G., Thomson, N.R., Parkhill, J., Morin, N.P. and Nataro, J.P. (2006). Proteomic and 
microarray characterization of the AggR regulon identifies a pheU pathogenicity island in 
enteroaggregative Escherichia coli. Mol. Microbiol., 61(5):1267–82. 

Duffy, G., Lynch, O.A. and Cagney, C. (2008). Tracking emerging zoonotic pathogens from farm to 
fork. Meat Science, 78: 34–42. 

Eiland, L.S. and Jenkins, L.S. (2008). Optimal Treatment of Campylobacter Dysentery. J. Pediatr. 
Pharmacol. Ther., 13(3):170–174. Acedido em Fev. 13, 2015. Disponível em 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3462042/. 

Elwell, C.A. and Dreyfus, L.A. (2000). DNase I homologous residues in CdtB are critical for 
cytolethal distending toxin-mediated cell cycle arrest. Mol. Microbiol., 37:952–63. Acedido em 
Dez. 20, 2014. Disponível em http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-
2958.2000.02070.x/pdf. 

http://dx.doi/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1472-765X.1999.00658.x/pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dewhirst%20FE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11156001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fox%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11156001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=On%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11156001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11156001
http://www.destak.pt/artigo/16915
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=186050&cboui=186050
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=186050&cboui=186050
http://www.acs.min-saude.pt/wp-content/uploads/2008/07/pnsvii.pdf
http://www.acs.min-saude.pt/wp-content/uploads/2008/07/pnsvii.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dudley%20EG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16925558
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thomson%20NR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16925558
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parkhill%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16925558
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morin%20NP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16925558
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16925558
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eiland%20LS%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jenkins%20LS%5Bauth%5D


64 
 

Engelkirk, P.G. and Duben-Engelkirk, J. (2008). Laboratory diagnosis of infectious diseases: 
Essentials of diagnostic microbiology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. C. 15: 
Curved and Spiral-Shaped Bacillis, p. 369. 

Erdman, S.E., Fox, J.G., Dangler, C.A., Feldman, D., Horwitz, B.H. (2001). Typhlocolitis in NF-kB 
deficient mice. J. Immunol., 66:1443–7. Acedido em Jan. 20, 2015. Disponível em 
http://www.researchgate.net/publication/12169918_Typhlocolitis_in_NF-kappa_B-
deficient_mice. 

European Food Safety Authority (EFSA) (2005). Scientific Report of the Scientific Panel on 
Biological Hazards on the request from the Commission related to Campylobacter in animal 
sand foodstuffs. Acedido em Abr. 28, 2015. Disponível em http://www.efsa.eu.int. 

European Food Safety Authority (EFSA) (2011). Scientific opinion on Campylobacter in broiler meat 
production: control options and performance objectives and/or targets at different stages of 
the food chain. EFSA J., 9 (4):2105. Acedido em Fev. 12, 2015. Disponível em 
http://www.efsa.europa.eu/fr/search/doc/2105.pdf. 

European Food Safety Authority (EFSA) and European Centre for Disease Prevention and Control. 
(2015). The European Union summary report on trends and sources of zoonoses and 
zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2013. EFSA J 13, 3991. 

European Food Safety Authority (EFSA) and European Centre for Disease Prevention and Control. 
(2015). EU Summary Report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from 
humans, animals and food in 2013. The EFSA Journal 2015, 13(2):4036. Acedido em Fev. 14, 
2015. Disponível em http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-
resistance-zoonotic-bacteria-humans-animals-food-EU-summary-report-2013.pdf. 

Eyigor, A., Dawson, K.A., Langlois, B.E. and Pickett, C.L. (1999). Cytolethal distending toxin genes in 
Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolates: detection and analysis by PCR. J. Clin. 
Microbiol., 37(5):1646–50. Acedido em Fev. 22, 2015. Disponível em 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC84865/. 

Filloux, A. (2013). The rise of the Type VI secretion system. F1000Prime Reports, 5: 52. Acedido em 
Mai. 20, 2015. Disponível em http://f1000.com/prime/reports/b/5/52. 

Folkesson, A., Löfdahl, S. and Normark, S. (2002). The Salmonella enterica subspecies I specific 
centisome 7 genomic island encodes novel protein families present in bacteria living in close 
contact with eukaryotic cells. Res. Microbiol., 153(8):537–45. 

Fox, J.G., Yan, L.L., Dewhirst, F.E., Paster, B.J., Shames, B., Murphy, J.C., Hayward, A., Belcher, 
J.C. and Mendes, E.N. (1995). Helicobacter bilis sp. nov., a novel Helicobacter isolated from 
bile, livers, and intestines of aged, inbred mice. J. Clin. Microbiol., 33: 445–54. 

Fox, J.G., Li, X., Yan, L., Cahill, R.J., Hurley, R., Lewis, R., Murphy, J.C. (1996). Chronic 
proliferative hepatitis in A/JCr mice associated with persistent Helicobacter hepaticus 
infection: a model of helicobacter-induced carcinogenesis. Infect. Immun., 64:1548–58. 
Acedido em Mai. 24, 2015. Disponível em http://iai.asm.org/content/64/5/1548.full.pdf. 

Fox, J.G., Dewhirst, F.E., Shen, Z., Feng, Y., Taylor, N.S., Paster, B.J., Ericson, R.L., Lau, C.N., 
Correa, P., Araya, J.C. and Roa, I. (1998). Hepatic Helicobacter species identified in bile and 
gallbladder tissue from Chileans with chronic cholecystitis. Gastroenterology, 114, 755–63. 
Acedido em Abr. 27, 2015. Disponível em 10.1016 / S0016-5085 (98) 70589-X. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feldman%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11160181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Horwitz%20BH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11160181
http://www.efsa.europa.eu/fr/search/doc/2105.pdf
http://f1000.com/prime/reports/b/5/52
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1931312813004095#bib37
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12437215
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12437215
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12437215
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paster%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7536217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shames%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7536217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Murphy%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7536217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hayward%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7536217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Belcher%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7536217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Belcher%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7536217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mendes%20EN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7536217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cahill%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8613359
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hurley%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8613359
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lewis%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8613359
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Murphy%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8613359


65 
 

Fox, J.G., Chien, C.C., Dewhirst, F.E., Paster, B.J., Shen, Z., Melito, P.L., Woodward, D.L. and 
Rodgers, F.G. (2000). Helicobacter canadensis sp. nov. isolated from humans with diarrhea 
as an example of an emerging pathogen. J. Clin. Microbiol., 38, 2546–2549. Acedido em 
Mai. 27, 2015. Disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC86964/. 

Fox, J.G. (2002). The non-H.pylori helicobacters: their expanding role in gastrointestinal and systemic 
diseases. Gut Journal, 50: 273–283. Acedido em Mai. 21, 2015. Disponível em 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1773096/. 

Fox, J.G. (2003). Organismos espiralados II: Helicobacter. Microbiologia Veterinária (2ª edição). 
(pp.87-93). Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan S.A.  

Ge, Z., Rogers, A.B., Feng, Y., Lee, A., Xu, S., Taylor, N.S. and Fox, J.G. (2007). Bacterial 
cytolethal distending toxin promotes the development of dysplasia in a model of microbially 
induced hepatocarcinogenesis. Cell. Microbiol., 9, 2070–80. 

Gibson, J.R., Ferrus, M.A., Woodward, D., Xerry, J. and Owen, R.J. (1999). Genetic diversity in 
Helicobacter pullorum from human and poultry sources identified by an amplified fragment 
length polymorphism technique and pulsed-field gel electrophoresis. J. Appl. Microbiol., 87: 
602–610. Acedido em Jan. 14, 2015. Disponível em 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2672.1999.00858.x/full. 

Glocker, E., Stueger, H.P. and Kist, M. (2006). Quinolone resistance in Helicobacter pylori in 
Germany. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 51: 346–9. Acedido em Jan. 14, 2015. 
Disponível em http://aac.asm.org/content/51/1/346.full. 

Gonçalves, A., Pimenta, M., Rocha, G., Camargos, A.M., Santos, A., Dani, R., et al. (2004). 
Helicobacter species in the intestinal mucosa of patients with Ulcerative colitis. J. Clin. 
Microbiol., 42: 384-6.  

Gölz, G., Rosner, B., Hofreuter, D., Josenhans, C., Kreienbrock, L., Löwenstein, A., Schielke, A., 
Stark, K., Suerbaum, S. & other authors. (2014). Relevance of Campylobacter to public 
health - The need for a One Health approsch. Int J Med Microbiol 304, 817–823. Elsevier 
GmbH. 

González, A., Piqueres, P., Moreno, Y., Cañigral, I., Owen, R.J., Hernández, J., Ferrús, M. A. 
(2008). A novel real-time PCR assay for the detection of Helicobacter pullorum-like 
organisms in chicken products. Int. Microbiol., 11, 203–208. 

Gorman, R., Bloomfield, S., Addley, C.C. (2002). A study of cross-contamination of food-borne 
pathogens in the domestic kitchen in the Republic of Ireland. International Journal of Food 
Microbiology, 76, 143–50. Acedido em Jan. 7, 2015. Disponível em 
http://www.researchgate.net/publication/11333662. 

Guidi, R., Guerra, L., Levi, L., Stenerlöw, B, Fox, J.G., Josenhans, C., Masucci, M.G., Frisan, T. 
(2013). Chronic exposure to the cytolethal distending toxins of Gram-negative bacteria 
promotes genomic instability and altered DNA damage response. Cellular Microbiology, 15, 
98–113. 

Gunther, N. & Chen, C. (2009). The biofilm forming potencial of bacterial species in the genus 
Campylobacter. Food Microbiology, 26, 44-51. 

Hano, H. and Takasaki, S. (2003). Three-dimensional observations on the alterations of lobular 
architecture in chronic hepatitis with special reference to its angioarchitecture for a better 
understanding of the formal pathogenesis of liver cirrhosis. Virchows Arch, 443:655–63. 

http://gut.bmj.com/content/50/2/273.full
http://gut.bmj.com/content/50/2/273.full
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17441986
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17441986
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taylor%20NS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17441986
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fox%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17441986
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stenerl%C3%B6w%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22998585
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fox%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22998585
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Josenhans%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22998585
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Masucci%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22998585
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frisan%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22998585


66 
 

Hansen, R., Thomson, J.M., Fox, J.G., El-Omar, E.M. and Hold, G.L. (2011). Could Helicobacter 
organisms cause inflammatory bowel disease? Federation of European Microbiological 
Societies (FEMS) Immunology & Medical Microbiology, 61: 1–14. 

Harris, A.G., Hinds, F.E., Beckhouse, A.G., Kolesnikow, T. and Hazell, S.L. (2002). Resistance to 
hydrogen peroxide in Helicobacter pylori: role of catalase (KatA) and Fur, and functional 
analysis of a novel gene product designated ‘KatA-associated protein’, KapA (HP0874). 
Microbiology, 148:3813–25. Acedido em Jan. 7, 2015. Disponível em 
http://mic.sgmjournals.org/content/journal/micro/10.1099/00221287-148-12-3813?. 

Harris, A.G., Wilson, J.E., Danon, S.J., Dixon, M.F., Donegan, K. and Hazell, S.L. (2003a). Catalase 
(KatA) and KatA-associated protein (KapA) are essential to persistent colonization in the 
Helicobacter pylori SS1 mouse model. Microbiology, 149: 665–72. 

Harris, A.G. and Hazell, S.L. (2003b). Localisation of Helicobacter pylori catalase in both the 
periplasm and cytoplasm, and its dependence on the twin-arginine target protein, KapA, for 
activity. FEMS Microbiol Lett, 229:283–9. 

Harrison, J. W., Dung, T. T.N., Siddiqui, F., Korbrisate, S., Bukhari, H., Tra, M. P. V., Hoang, N. V. 
M., Carrique-Mas, J., Bryant, J., Campbell, J. I. Studholme, D. J., Wren, B. W., Baker, S., 
Titball, R. W. and Champion, O. L. (2014). Possible virulence marker from Campylobacter 
jejuni isolates. Emerging Infectious Diseases, Vol. 20, No. 6: 1026–1029. Acedido em Fev. 7, 
2015. Disponível em http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/20/6/13-0635. 

Hassan, A.K., Shahata, M.A., Refaie, E.M. and Ibrahim, R.S. (2014). Pathogenicity testing and 
antimicrobial susceptibility of Helicobacter pullorum isolates from chicken origin. International 
Journal of Veterinary Science and Medicine, 2: 72–77.Acedido em Jan. 4, 2015. Disponível 
em http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2314459913000410. 

Ho, B.T., Dong, T.G. and Mekalanos, J.J. (2014). A view to a kill: the bacterial type 6 secretion 
system. Cell Host Microbe: 15; 15(1): 9–21. Acedido em Fev. 17, 2015. Disponível em 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1931312813004095. 

Hood, R.D., Singh, P, Hsu, F., Guvener, T., Carl, M.A., Trinidad, R.R., Silverman, J.M., Ohlson, 
B.B., Hicks, K.G., Plemel, R.L., et al. (2010). A type VI secretion system of Pseudomonas 
aeruginosa targets a toxin to bacteria. Cell Host Microbe., 7:25–37. Acedido em Mai. 18, 
2015. Disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2831478/. 

Horrocks, S.M., Anderson, R.C., Nisbet, D.J. and Ricke, S.C., (2009). Incidence and ecology of 
Campylobacter jejuni and coli in animals. Anaerobe, 15(1-2):18–25. 

Houf, K., Tutenel, A., De Zutter, L., Van casco, J. and Vandamme, P. (2000 December). 
Development of a multiplex PCR assay for the simultaneous detection and identification of 
Arcobacter butzleri, Arcobacter cryaerophilus and Arcobacter skirrowii. FEMS Microbiol Lett., 
1;193(1):89–94. Acedido em Dez. 4, 2014. Disponível em 193: 89-94 10,1111 / j.1574-
6968.2000.tb09407.x. 

Houf, K., Devriese, L.A., De Zutter, L., Van Hoof, J. and Vandamme, P. (2001). Development of a 
new protocol for the isolation and quantification of Arcobacter species from poultry products. 
International Journal of Food Microbiology, 71, 189-96. Acedido em Dez. 15, 2014. 
Disponível em http://www.researchgate.net/publication/11568553. 

Humphrey, T. (2000). Public-health aspects of Salmonella infection. In: Wray C. and Wray A. (Eds.), 
Salmonella in domestic animals. Chapter 15, 245–263. 



67 
 

Hume, M.E., Harvey, R.B., Stanker, L.H., Droleskey, R.E., Poole, T.E. and Zhang, H.B. (2001). 
Genotypic variation among Arcobacter isolates from farrow-tofinish swine facility. J. Food 
Prot., 64: 645–651. 

Hynes, S.O., Ferris, J.A., Szponar, B., Wadström, T., Fox, J.G., O’Rourke, J., Larsson, L., Yaquian, 
E., Ljungh, Å., Clyne, M., Andersen, L.P. and Moran, A.P. (2004). Comparative Chemical 
and Biological Characterization of the Lipopolysaccharides of Gastric and Enterohepatic 
Helicobacters. Helicobacter, v. 9, n. 4, 313–323. 

Ishikawa, T., Sabharwal, D., Bröms, J., Milton, D.L., Sjöstedt, A., Uhlin, B.E., et al. (2012). 
Pathoadaptive conditional regulation of the type VI secretion system in Vibrio cholerae O1 
strains. Infect. Immun., 80:575–84. Acedido em Nov. 27, 2014. Disponível em 
http://dx.doi.org/10.1128/IAI.05510-11. 

Jani, A.J. and Cotter, P.A. (2010). Type VI secretion: not just for pathogenesis anymore. Cell Host 
Microbe, 8: 2–6. Acedido em Dez. 20, 2014. Disponível em 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1931312810002155. 

Janssen, R., Krogfelt, K.A., Cawthraw, S.A., Van Pelt, W., Wagenaar, J. A. & Owen, R.J. (2008). 
Host-Pathogen Interactions in Campylobacter Infections: The Host Perspective. Clinical 
Microbiology Reviews, 21 (3), 505-518. 

Jesse, T.W., Englen, M.D., Pittenger, L.G. and Cray, P.J. (2006). Two distinct mutations in gyrA lead 
to ciprofloxacin and nalidixic acid resistance in Campylobacter coli and Campylobacter jejuni 
isolated from chickens and beef cattle. J. Appl. Microbiol., 100:682–8. Acedido em Jan. 20, 
2015. Disponível em http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2672.2005.02796.x/full. 

Johnson, W.M. and Lior, H. (1987a). Response of Chinese ovary hamster cells to a cytolethal 
distending toxin (CDT) of Escherichia coli and possible misinterpretation as heat-labile (LT) 
enterotoxin. FEMS Microbial Letters, 43, 19–23. 

Johnson, W.M. and Lior, H. (1987b). Production of Shiga toxin and a cytolethal distending toxin 
(CLDT) produced by Shigella spp. FEMS Microbial Letters, 48, 235–238. 

Johnson, W.M. and Lior, H. (1988). A new heat-labile cytolethal distending toxin (CLDT) produced 
by Campylobacter spp. Microbial Pathogenesis, 2, 115–126. 

Jordan, K., Dalmasso, M., Zentek, J., Mader, A., Bruggeman, G., Wallace, J., De Medici, D., Fiore, 
A., Prukner-Radovcic, E., Lukac, M., Axelsson, L., Holck, A., Ingmer, H. and Malakauskas, 
M. (2014). Microbes versus microbes: control of pathogens in the food chain. J. Sci. Food 
Agric., 94: 3079–3089. 

Kaakoush, N.O., Sodhi, N., Chenu, J.W., Cox, J.M., Riordan, S.M. and Mitchell, H.M. (2014). The 
interplay between Campylobacter and Helicobacter species and other gastrointestinal 
microbiota of commercial broiler chickens. Gut Pathogens, 6:18. Acedido em Jan. 8, 2015. 
Disponível em http://www.gutpathogens.com/content/6/1/18. 

Kanamaru, S. (2009). Structural similarity of tailed phages and pathogenic bacterial secretion 
systems. Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A., 106: 4067–4068. 

Karagin, P.H., Stenram, U., Wadström, T. and Ljungh, A. (2010). Helicobacter species and common 
gut bacterial DNA in gallbladder with cholecystitis. World J. Gastroenterol., 16:4817–22. 
Acedido em Fev. 16, 2015. Disponível em 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2955251/. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1931312810002155
http://www.gutpathogens.com/content/6/1/18


68 
 

Karagin, P.H., Stenram, U., Wadström, T. and Ljungh, Å. (2011). Helicobacter species and gut 
bacterial in Meckel’s diverticulum and the appendix. World J. Gastroenterol., 17:4104–8. 
Acedido em Fev. 26, 2015. Disponível em 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3203361/. 

Karin, M. and Ben-Neriah, Y. (2000). Phosphorylation meets ubquitination: the control of NFkB 
activity. Annu. Rev. Immunol., 18:621–663. 

Kawahara T, Kuwano Y, Teshima-Kondo S, Kawai, T., Nikawa, T., Kishi, K. and Rokutan, K. (2001). 
Toll-like receptor 4 regulates gastric pit cell responses to Helicobacter pylori infection. 
Journal of Medicine Investigative, 48:190–7. Acedido em Fev. 12, 2015. Disponível em 
http://medical.med.tokushima-u.ac.jp/jmi/vol48/text/v48_n3-4_p190.html.  

Keener, K., Bashor, M., Curtis, P., Sheldon, B. & Kathariou, S. (2004). Comprehensive review of 
Campylobacter and poultry processing. Comprehensive Reviews in Food Science and Food 
Safety, 3, 105-116. 

Keum-Il, J., Kim, M., Ha, S., Kim, K., Lee, K., Chung, D., Kim, C., Kim, K. (2007). Morphology and 
adhesion of Campylobacter jejuni to chicken skin under varying conditions. Journal of 
Microbiology and Biotechnology, 17, 202-206. 

Kim, Y.S., Lee, S.H., Kim, S.H.,Joo, Y. and Bahk, G.J. (2015). Investigation of the experience of 
foodborne illness and estimation of the incidence of foodborne disease in South Korea. Food 
Control, 47, 226–230.  

Kusumaningrum, H.D., Van Asselt, E.D., Beumer, R.R. and Zwietering, M.H. (2004). A quantitative 
analysis of cross-contamination of Salmonella and Campylobacter spp. via domestic kitchen 
surfaces. Journal of Food Protection, 67, 1892–1903. 

Lachman, P.J. (1991). The control of homologous lysis. Immunol Today, 12:312–315. 

Laharie, D., Asencio, C., Asselineau, J., Bulois, P., Bourreille, A., Moreau, J., Bonjean, P., 
Lamarque, D., Parient, A., Soulé, J.-C., Charachon, A., Coffin, B., Perez, P., F. Mégraud, F. 
and Zerbib, F. (2009). Association between entero-hepatic Helicobacter species and Crohn’s 
disease: a prospective cross-sectional study. Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 30: 
283–293. 

Lara-Tejero, M. and Galan, J.E. (2000). A bacterial toxin that controls cell cycle progression as a 
deoxyribonuclease I-like protein. Science, 290:354–7. 

Lastovica, A.J and  le Roux, E. (2000). Efficient isolation of Campylobacteria from stools. J. Clin. 
Microbiol., 38: 2798–2799. Acedido em Fev. 12, 2015. Disponível em 
http://jcm.asm.org/content/38/7/2798.full.pdf+html.  

Lee, K-M., Runyon, M., Herrman, T.J. Phillips, R. and Hsieh, J. (2015). Review of Salmonella 
detection and identification methods: Aspects of rapid emergency response and food safety. 
Food Control, 47, 264–276. 

Lehtopolku, M., Kotilainen, P., Haanperä-Heikkinen, M., Nakari U.M., Hänninen, M.L., Huovinen, P., 
Siitonen, A., Eerola, E., Jalava, J. and Hakanen, A.J. (2011). Ribosomal Mutations as the 
Main Cause of Macrolide Resistance in Campylobacter jejuni and Campylobacter coli. 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 55(12): 5939–5941. Acedido em Abr. 22, 2015. 
Disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3232809/. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ljungh%20%26%23x000c5%3B%5Bauth%5D
http://medical.med.tokushima-u.ac.jp/jmi/vol48/text/v48_n3-4_p190.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713514003910
http://jcm.asm.org/search?author1=Elza+le+Roux&sortspec=date&submit=Submit
http://jcm.asm.org/content/38/7/2798.full.pdf+html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713514003879
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713514003879
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713514003879
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lehtopolku%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kotilainen%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haanper%26%23x000e4%3B-Heikkinen%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nakari%20UM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%26%23x000e4%3Bnninen%20ML%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huovinen%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siitonen%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eerola%20E%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jalava%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hakanen%20AJ%5Bauth%5D


69 
 

Leiman, P.G., Basler, M., Ramagopal, U.A., Bonanno, J.B., Sauder, J.M., et al. (2009). Type VI 
secretion apparatus and phage tail-associated protein complexes share a common 
evolutionary origin. Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A., 106: 
4154–4159. 

Lertpiriyapong, K., Gamazon, E.R., Feng, Y., Park, D. S., Pang, J., Botka, G., Graffam, M.E., Ge, Z. 
and Fox J.G. (2012, August). Campylobacter jejuni Type VI Secretion System: Roles in 
Adaptation to Deoxycholic Acid, Host Cell Adherence, Invasion, and In Vivo Colonization. 
PLOS ONE, V.7, issue 8, e42842. Acedido em Abr. 12, 2015. Disponível em 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0042842. 

Levin, R (2007). Campylobacter jejuni: A review of its characteristics, pathogenicity, ecology, 
distribution, subspecies characterization and molecular methods of detection. Food 
Biotechnology, 21, 271-347. 

Line, J.E. (2001). Campylobacter and Salmonella levels for poultry raised on litter. Journal of Poultry 
Science, 81 (10), 1473-1481. 

Liu, G., Han, Y., Li, X. & Song, S. (2006). Applicability of a rapid method based on immunomagnetic 
capture-fluorescent PCR assay for Campylobacter jejuni. Food Control, 17, 527–535. 

Livingston, R.S., Riley, L.K., Steffen, K., Besch-Williford, C.L., Hook, R.R. and Franklin, C.L. (1997). 
Serodiagnosis of Helicobacter hepaticus infection in mice by an enzyme-linked 
immunosorbent assay. Journal of Clinical Microbiology, 35, 1236–1238. Acedido em Mai. 12, 
2015. Disponível em http://jcm.asm.org/content/35/5/1236.full.pdf. 

Lönngren, V., Nilsson, I., Verbaan, H., Wadström, T. and Ljungh, A. (2009). High levels of serum 
antibodies to cell surface proteins of Helicobacter pullorum and Helicobacter pylori in 
hepatitis C virus-infected patients. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 44: 505–6. 

Luber, P., Wagner, J., Hahn, H. and Bartelt, E. (2003). Antimicrobial resistance in Campylobacter 
jejuni and Campylobacter coli strains isolated in 1991 and 2001–2002 from poultry and 
humans in Berlin, Germany. Antimicrob Agents Chemother, 47:3825–30. 

Lynch, O.A., Cagney, C., McDowell, D.A. and Duffy, G. (2011). Occurrence of fastidious 
Campylobacter spp. in fresh meat and poultry using an adapted cultural protocol. Int. J. Food 
Microbiol., 150:171–177. 

MacIntyre, D.L., Miyata, S.T., Kitaoka, M. and Pukatzki, S. (2010). The Vibrio cholerae type VI 
secretion system displays antimicrobial properties. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 107:19520–
19524. Acedido em Jun. 12, 2015. Disponível em 
http://www.nature.com/ncomms/2014/140401/ncomms4549/full/ncomms4549.html. 

Malbrán, C.G. (2001). Manual de procedimentos: Campylobacter. Ministerio de Salud: 
Subsecretaría de Investigación y Tecnología ANLIS. Intituto Nacional de Enfermedades 
Infeciosas, Departamento Bacteriología, Servicio Bacteriología Sanitaria. Buenos Aires, 
Argentina. Acedido em Jun. 2, 2015. Disponível em 
http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/gss/publications/documents/Argentina-
LevelI/ManualProcedimientos_Campylobacter.pdf. 

Man, S. M. (2011). The clinical importance of emerging Campylobacter species. Nat Rev 
Gastroenterol Hepatol 8, 669–685. Nature Publishing Group. 

Manfreda, G., Rossi, M., Sanguinetti, V., Gavioli, R., Lozito, P., Cesare, A. and Zanoni, R. G. (2006). 
Prevalence of Helicobacter pullorum in broiler chickens reared in intensive and extensive 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0042842
http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/gss/publications/documents/Argentina-LevelI/ManualProcedimientos_Campylobacter.pdf
http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/gss/publications/documents/Argentina-LevelI/ManualProcedimientos_Campylobacter.pdf


70 
 

farms. Acedido em Jan. 25, 2015. Disponível em 

http://www.researchgate.net/publication/228512188.  

Manfreda, G., Parisi, A., Lucchi, A., Zanoni, R. and De Cesare, A. (2011). Prevalence of 
Helicobacter pullorum in conventional, organic, and free-range broilers and typing of isolates. 
Applied and Environmental Microbiology, 77 (2):479-484. Acedido em Jan. 25, 2015. 
Disponível em http://aem.asm.org/content/77/2/479.full. 

Manichanh, C., Rigottier-Gois, L., Bonnaud, E., et al. (2006). Reduced diversity of faecal microbiota 
in Crohn’s disease revealed by a metagenomic approach. Gut, 55: 205–11.  

Mateos-Muñoz, B., Pérez de la Serna, J., Ruiz de León, A., Serrano Falcón, B., Casabona Francés, 
S., Roales Gómez, V., et al. (2012). Gastroenteritis infecciosa por Helicobacter pullorum. 
Revista Española de Enfermedades Digestivas, 104 (Supl.I):84. 

Mateos-Muñoz, B., Pérez-de-la-Serna, J., Ruiz-de-León, A., Serrano-Falcón, B., Casabona-
Francés, S., Velasco-Cerrudo, A. and Rey-Díaz-Rubio, E. (2013). Enterohepatic 
Helicobacter other than Helicobacter pylori. Revista Española de Enfermedades Digestivas 
(Madrid), Vol. 105, N. 8, 477–484. 

Mead, G. (2004). Microbiological quality of poultry meat: a review. Rev Bras Ciência Avícola 6, 135–
142. 

Meffert, M.K. and Baltimore, D. (2005). Physiological functions for brain NF-κB. TRENDS in 
Neurosciences, 28: 27–43. Acedido em Jan. 12, 2015. Disponível em 
http://www.researchgate.net/publication/8103453_Physiological_functions_for_brain_NF-
kappaB. 

Melito, P.L., Woodward, D.L., Bernard, K.A., Price, L., Khakhria, R., Johnson, W.M. and Rodgers, 
F.G. (2000). Differentiation of clinical Helicobacter pullorum isolates from related 
Helicobacter and Campylobacter species. Helicobacter 5, 142–147. 

Melito, P.L., Munro, C., Chipman, P.R., Woodward, D.L., Booth, T.F. and Rodgers, F.G. (2001). 
Helicobacter winghamensis sp. nov., a novel Helicobacter sp. isolated from patients with 
gastroenteritis. J. Clin. Microbiol., 39: 2412–7. 

Meénard, A., Dachet, F., Prouzet-Mauleon, V., Oleastro, M. and Mégraud, F. (2005, April). 
Development of a real-time fluorescence resonance energy transfer PCR to identify the main 
pathogenic Campylobacter spp. Clinical Microbiology and Infection, Vol. 11, n. 4, 281–87. 
Acedido em Jan. 3, 2015. Disponível em http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-
0691.2005.01072.x/pdf. 

Mena, C., Rodrigues, D.; Silva, J.; Gibbs, P. & Teixeira, P. (2008). Occurrence, identification and 
characterization of Campylobacter species isolated from portuguese poultry samples 
collected from retail establishments. Poultry Science, 87, 187-190. 

Miller, K.A., Blackall, L.L., Miflin, J.K., Templeton, J.M. and Blackall, P.J. (2006). Detection of 
Helicabacter pullorum in meat chicken in Australia. Australian Veterinary Journal, 84: 95–97.  

Ministério da Agricultura e do Mar (2013). Programa Desenvolvimento Rural do Continente 2014-
2020 – Diagnóstico. Versão preliminar de outubro de 2013. Disponível em 
https://infoeuropa.eurocid.pt. 

Miyata, S.T., Bachmann, V. and Pukatzki, S. (2013). Type VI secretion system regulation as a 
consequence of evolutionary pressure. Journal of Medical Microbiology, 79:2941–2949. 

http://aem.asm.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-0691.2005.01072.x/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-0691.2005.01072.x/pdf
https://infoeuropa.eurocid.pt/


71 
 

Acedido em Fev. 15, 2015. Disponível em 
http://jmm.sgmjournals.org/content/journal/jmm/10.1099/jmm.0.053983-0#tab2. 

Mohamed, M.A., Ibrahim, R.S., Shahata, M.A. and El-Refaie, E.M. (2010). Helicobacter pullorum 
among Poultry in Assiut-Egypt: Genetic Characterization, Virulence and MIC. International 
Journal of Poultry Science, 9 (6): 521–526 

Mooney, A., Clyne, M., Curran, T., Doherty, D., Kilmartin, B. and Bourke, B. (2001). Campylobacter 
upsaliensis exerts a cytolethal distending toxin effect on HeLa cells and T lymphocytes. 
Microbiology, 147, 735–743.  

Nakari Smith, J.L. and Bayles, D.O. (2006). The contribution of cytolethal distending toxin to 
bacterial pathogenesis. Crit. Rev. Microbiol., 32, 227–248. 

Nakari, U.M., Puhakka, A. and Siitonen, A. (2008). Correct identification and discrimination between 
Campylobacter jejuni and Campylobacter coli by a standardized hippurate test and species-
specific polymerase chain reaction. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious 
Diseases, 27, 513–518. 

Nebbia, P., Tramuta, C., Ortoffi, M., Bert, E., Cerruti Sola, S. and Robino, P. (2007). Identification of 
enteric Helicobacter in avian species. SchweizArch Tierheilkd, 149:403–407. 

Neubauer, C., and Hess, M. (2006). Tissue tropism of Helicobacter pullorum in specific pathogen-
free chickens determined by culture and nucleic acid detection. Avian Diseases, 50:620–623. 

Newell, D.G. and Fearnley, C. (2003). Sources of Campylobacter colonization in broiler chickens. 
Applied and Environmental Microbiology, 69: 4343–4351. 

Newell, D.G., Elvers, K.T., Dopfer, D., Hansson, I., Jones, P., James, S., Gittins, J., Stern, N.J., 
Davies, R., Connerton, I., Pearson, D., Salvat, G. and Allen, V.M. (2011). Biosecurity-based 
interventions and strategies to reduce Campylobacter spp. on poultry farms. Appl. Environ. 
Microbiol., 77:8605–8614. 

Nilsson, H.O., Castedal, M., Olsson, R., et al. (1999). Detection of Helicobacter in the liver of 
patients with chronic cholestatic liver diseases. J. Physiol. Pharmacol., 50:875–82. 

Nilsson, H.O., Taneera, J., Castedal, M., Glatz, E., Olsson, R. and Wadström, T. (2000). 
Identification of Helicobacter pylori and other Helicobacter species by PCR, hybridization, 
and partial DNA sequencing in human liver samples from patients with primary sclerosing 
cholangitis or primary biliary cirrhosis. J. Clin. Microbiol., 38:1072–6. Acedido em Fev. 2, 
2015. Disponível em http://jcm.asm.org/content/38/3/1072.abstract. 

Nilsson, H.O., Mulchandani, R., Stenram, U., et al. (2001). Helicobacter species identified in liver 
from patients with cholangiocarcinoma and hepatocellular carcinoma. Gastroenterology, 
120:323–4. 

Nilsson, I., Kornilovska, I., Lindgren, S., Ljungh, A. and Wadström, T. (2003). Increased prevalence 
of seropositivity for non-gastric Helicobacter species in patients with autoimmune liver 
disease. J. Med. Microbiol., 52:949–53. 

Nørrung, B. and Buncic, S. (2008). Microbial safety of meat in the European Union. Meat Science, 
78: 14–24.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Glatz%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10698999
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olsson%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10698999
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wadstr%C3%B6m%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10698999


72 
 

Okuda, J., Fukumoto, M., Takeda, .Y and Nishibuchi, M. (1997). Examination of diarrheagenicity of 
cytolethal distending toxin: suckling mouse response to the products of the cdtABC genes of 
Shigella dysenteriae. Infection and Immunity, 65, 428–433. 

Ohara, M., Hayashi, T., Kusunoki, Y., Miyauchi, M., Takata, T. and Sugai, M. (2004). Caspase-2 and 
caspase-7 are involved in cytolethal distending toxin-induced apoptosis in Jurkat and MOLT- 
4 Tcell lines. Infect. Immunity, 72: 871–879. 

Olson, C.K., Ethelberg, S., Van Pelt, W. & Tauxe, R.V. (2008). Epidemiology of Campylobacter 
jejuni infections in industrialized nations. In: Nachamkin, I., Szymanski, C.M. & Blaser, M.J. 
(Eds). Campylobacter (2nd edition). ASM Press, Washington D.C. 

On, S.L.W., Holmes, B. and Sackin, M.J. (1996). A probability matrix for the identification of 
Campylobacters, Helicobacters and allied taxa. J. Appl. Bacteriol., 81:425–32. 

On, S.L., Lee, A., O’Rourke, J.L., Dewhirst, F.E., Patster, B.J., Fox, J.G. and Vandamme, P. (2005). 
Genus Helicobacter. In: Brenner, D.J., Krieg, N.R., Staley, J.T., Garrity G.M. (Eds.), Bergey’s 
Manual of Systematic Bacteriology, Vol.2, Part C. Springer Science and Business Media, Inc, 
233, New York, USA. 1169–1189. 

Parsons, D.A. and Heffron, F. (2005). sciS, an icmF homolog in Salmonella enterica serovar 
Typhimurium, limits intracellular replication and decreases virulence. Infect. Immun., 
73:4338–45. Acedido em Jan. 21, 2015. Disponível em http://dx.doi. 
org/10.1128/IAI.73.7.4338-4345.2005. 

Pasquali, F., Rossi, M., Manfreda, G. and Zanoni, R. (2007). Complete nucleotide sequence of the 
gyrA gene of Helicobacter pullorum and identification of a point mutation leading to 
ciprofloxacin resistance in poultry isolates. International Journal of Antimicrobial Agents, 30, 
222–228. 

Pellicano, R., Mazzaferro, V., Grigioni, W.F., Cutufia, M.A., Fagoonee, S., Silengo, L., Pizzetto, M. 
and Ponzetto, A. (2004). Helicobacter species sequences in liver samples from patients with 
and without hepatocellular carcinoma. World Journal of Gastroenterology, 10 (4), 598–601. 

Pichler, J.; Ziegler, J., Aldrian, U. et al. (2014). Evaluating levels of knowledge on food safety among 
food handlers from restaurants and various catering businesses in Vienna, Austria 
2011/2012. Food Control, v.35, n.1, 33–40. 

Pickett, C.L., Pesci, E.C., Cottle, D.L., Russell, G., Erdem, A.N. and Zeytin, H. (1996). Prevalence of 
cytolethal distending toxin production in Campylobacter jejuni and relatedness of 
Campylobacter spp. cdtB genes. Infection and Immunity, 64, 2070–2078. 

Ponzetto, A., Pellicano, R., Leone, N., et al. (2000). Helicobacter infection and cirrhosis in hepatitis 
C virus carriage: is it an innocent bystander or a troublemaker? Med Hypotheses, 54:275–7. 

Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER) (2011). Alteração de Modos de Produção Agrícola. 
Atualizado em 2011-06-29. Disponível em http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=492. 

Pukatzki, S., Ma, A.T., Sturtevant, D., Krastins, B., Sarracino, D., Nelson, W.C., et al. (2006). 
Identification of a conserved bacterial protein secretion system in Vibrio cholerae using the 
Dictyostelium host model system. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 103:1528–33. Acedido em 
Fev. 11, 2015. Disponível em http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0510322103. 

http://dx.doi/
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=492
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0510322103


73 
 

Quinn, P. J., Markey, B. K., Carter, M. E., Donnelly, W. J. & Leonard, F. C. (2002). Campylobacter 
species. In P.J. Quin & B.K. Markey (Eds), Veterinary Microbiology and Microbial Disease. 
(168-172). United Kingdom: Blackwell Science Lda. 

Queiroz, D.M.D. and Santos, A. (2001). Isolation of a Helicobacter strain from the human liver. 
Gastroenterology, 121:1023–4. 

Rao, P.S., Yamada, Y., Tan, Y.P. and Leung, K.Y. (2004). Use of proteomics to identify novel 
virulence determinants that are required for Edwardsiella tarda pathogenesis. Mol. Microbiol., 
53(2):573–86. Acedido em Mai. 21, 2015. Disponível em 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2958.2004.04123.x/full. 

Ridley, A.M., Allen, V.M., Sharma, M., Harris, J.A. and Newell, D. (2008). Real-time PCR approach 
for detection of environmental sources of Campylobacter strains colonizing broiler flocks. 
Applied and Environmental Microbiology, 74 (8), 2492–2504. 

Rocha, M., Avenaud, P., Menard, A., Le Bail, B., Balabaud, C., Bioulac-Sage, P., Magalhaes, 
Q.D.M. and Megraud, F. (2005). Association of Helicobacter species with hepatitis C 
cirrhosis with or without hepatocellular carcinoma. Gut, 54: 396–401. 

Rogers, A.B., Boutin, S.R., Whary, M.T., Sundina, N., Ge, Z., Cormier, K. and Fox, J.G. (2004). 
Progression of chronic hepatitis and preneoplasia in Helicobacter hepaticus-infected A/JCr 
mice. Toxicology and Pathology, 32, 668–677. 

Romero, S., Archer, J.R., Hamacher, M.E., Bologna, S.M. and Schell, R.F. (1988). Case report of an 
unclassified microaerophilic bacterium associated with gastroenteritis. J. Clin. Microbiol., 26: 
142–3. 

Rossi, M. (2008). Indagine sulla presenza di Helicobacter pullorum in allevamenti avicoli italiani. 
Dottorato di ricerca in “Epidemiologia e controlo delle zoonosi”. Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna. 

Russell, A.B., Hood, R.D., Bui, N.K., LeRoux, M., Vollmer, W., et al. (2011). Type VI secretion 
delivers bacteriolytic effectors to target cells. Nature, 475: 343–347. 

Saier, M.H. Jr (2006). Protein secretion and membrane insertion systems in gram-negative bacteria. 
J. Membr. Biol., 214: 75–90. 

Sallam, K. (2007). Prevalence of Campylobacter in Chicken and chicken by-products retailed in 
Sapporo area, Hokkaido, Japan. Food Control, 18, 1113–1120. 

Sandberg, M., Nygard, K., Meldal, H., Steinar, V., P., Kruse, H. and Sljerve, E. (2006). Incidence 
trend and risk factors for Campylobacter infections in humans in Norway. BMC Public Health, 
6, 179. 

Schwarze-Zander, C., Becker, S., Wenzel, J., Rockstroh, J.K., Spengler, U. and Yassin, A.F. (2010). 
Bacteremia caused by a novel Helicobacter species in a 28 year-old man with X-linked 
agammaglobulinemia. J. Clin. Microbiol., 48, 4672–4676. 

Seksik, P., Rigottier-Gois, L., Gramet, G., et al. (2003). Alterations of the dominant faecal bacterial 
groups in patients with Crohn’s disease of the colon. Gut, 52: 237– 42. 

Selbach, M. and Backert, S. (2005). Cortactin: an Achilles’ heel of the actin cytoskeleton targeted by 
pathogens. Trends in Microbiology, 13, 181–9. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rao%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15228535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamada%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15228535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tan%20YP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15228535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leung%20KY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15228535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15228535


74 
 

Sergeant, M.J., Constantinidou, C, Cogan, T.A., Bedford, M.R., Penn, C.W. and Pallen, M.J. (2014). 
Extensive Microbial and Functional Diversity within the Chicken Cecal Microbiome. PLoS, 
Vol. 9 (Number 3). Acedido em Abr. 11, 2015. Disponível em 
http://wrap.warwick.ac.uk/59965/1/WRAP_%20Sergeant_pone.0091941.pdf. 

Shames, B., Fox, J.G., Dewhirst, F., Yan, L., Shen, Z. and Taylor, N.S. (1995). Identification of 
widespread Helicobacter hepaticus infection in feces in commercial mouse colonies by 
culture and PCR assay. Journal of Clinical Microbiology, 33, 2968–2972. 

Shen, Z., Xu, S., Dewhirst, F.E., Paster, B.J., Pena, J.A., Modlin, I.M., Kidd, M. and Fox, J.G. 
(2005). A novel enterohepatic Helicobacter species ‘Helicobacter mastomyrinus’ isolated 
from the liver and intestine of rodents. Helicobacter, 10, 59–70. 

Shomer, N., Dangler, C.A., Schrenzel, M.D., Whary, M.T., Xu, S., Feng, Y., Paster, B.J., Dewhirst, 
F.E., Fox, J.G. (2001). Cholangiohepatitis and inflammatory bowel disease induced by a 
novel urease-negative Helicobacter species in A/J and Tac:ICR:HascidfRF mice. Exp. Biol. 
Med., 226:420–8.  

Sirianni, A., Kaakoush, N.O., Raftery, M.J. and Mitchell, H.M. (2013). The Pathogenic Potential of 
Helicobacter pullorum: Possible Role for the Type VI Secretion System. Helicobacter, 18, 
issue 2, 102–111. Acedido em Abr. 11, 2015. Disponível em Doi: 10.1111/hel.12009. 

Skovgaard, N. (2007). New trends in emerging pathogens. Int. J. Food Microbiol., 120, 217–224. 

Solnick, J.V. and Schauer, D.B. (2001). Emergence of diverse Helicobacter species in the 
pathogenesis of gastric and enterohepatic diseases. Clinical Microbiology Reviews, 14:59–
97. Acedido em Fev. 11, 2015. Disponível em http://dx.doi.org/10.1128/CMR.14.1.59-
97.2001. 

Slonczewski, J.L. and Foster J.W. (Ed.) (2013). Microbiology: Anevolving Science (3rded.). 

Socampestre, (2004). Frango de Agricultura Biológica. Socampestre Noticias. 
http://www.socampestre.pt/files/Revistas%20Socampestre/Revista3.pdf 

Stanley, J., Linton, D., Burnens, A., Dewhirst, F., On, S., Porter, A., Owen, R., and Costas, M. 
(1994). Helicobacter pullorum sp.nov.-genotype and phenotype of a new species isolated 
from poultry and from human patients with gastroenteritis. Microbiology, 140 (Pt 12):3441–
3449. 

Steele, T.W. and McDermott, S.N. (1984). The use of membrane filters applied directly to the 
surface of agar plates for the isolation of Campylobacter jejuni from feces. Pathology, 16, 
263–265.  

Steinbrueckner, B., Haerter, G., Pelz, K., Weiner, S., Rump, J.A., Deissler, W., Bereswill, S. and 
Kist, M. (1997). Isolation of Helicobacter pullorum from patients with enteritis. Scand. J. 
Infect. Dis., 29:315–318. 

Stern N.J. & Robach, M.C. (2003). Enumeration of Campylobacter spp. in broiler faeces and in 
corresponding processes carcasses. Journal of Food Protection, 66 (9), 1557-1563. 

Sugai, M., Kawamoto, T., Pérès, S.Y., Ueno, Y., Komatsuzawa, H., Fujiwara, T., Kurihara, H., 
Suginaka, H. and Oswald, E. (1998). A cell cycle-specific growth-inhibitory factor produced 
by Actinobacillus actinomycetemcomitans is a cytolethal distending toxin. Infection and 
Immunity, 66, 5008–5019. 

http://wrap.warwick.ac.uk/59965/1/WRAP_%20Sergeant_pone.0091941.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whary%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11393169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11393169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feng%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11393169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paster%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11393169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dewhirst%20FE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11393169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dewhirst%20FE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11393169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fox%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11393169
http://cmr.asm.org/
http://dx.doi.org/10.1128/CMR.14.1.59-97.2001
http://dx.doi.org/10.1128/CMR.14.1.59-97.2001


75 
 

Svobodova, I. and Borilova, G. (2003). Incidence of Helicobacter pullorum and Campylobacter spp. 
in healthy broilers in the Czech Republic. Zoonoses and Public Health, 54 (suppl 1): 75. 

Taneera, J., Moran, A.P., Hynes, S.O., Nilsson, H.O., Al-Soud, W. and Wadstrom, T. (2002). 
Influence of activated charcoal, porcine gastric mucin and beta-cyclodextrin on the 
morphology and growth of intestinal and gastric Helicobacter spp. Microbiology, 148, 677–
684. 

Taylor, N.C., Ge, Z., Shen, Z., Dewhirst, F.E. and Fox, J.G. (2003). Cytolethal distending toxin: a 
potential virulence factor for Helicobacter cinaedi. Journal of Infectious Diseases, 188, 1892–
1897. 

Tee, W., Montgomery, J. and Dyall-Smith, M. (2001). Bacteremia caused by a Helicobacter 
pullorum-like organism. Clin. Infect. Dis., 33, 1789–1791. 

The National Veterinary Institute (2010). Surveillance of zoonotic and other animal disease agents in 
Sweden 2010. The National Veterinary Institute (SVA), Uppsala, Sweden. Acedido em Mai. 
19, 2015. Disponível em 
http://www.sva.se/upload/Redesign2011/Pdf/Om_SVA/publikationer/1/Zoonosrapport_2010_
webb.pdf. 

Tellería-Días, A. and Calzada-Sierra. (2002). Síndrome de Guillain-Barré. Rev. Neurol., 34(10): 
966–976. 

Thomson, J.M., Hansen, R., Berry, S., Hope, M.E., Murray, G.I., Mukhopadhya, I., et al. (2011). 
Enterohepatic Helicobacter in ulcerative colitis: Potential pathogenic entities? PLoS One, 6. 
Acedido em Abr. 19, 2015. Disponível em 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0017184. 

Totten PA, Fennell CL, Tenover FC, et al. (1985) Campylobacter cinaedi (sp. nov.) and 
Campylobacter fennelliae (sp. nov.): two new Campylobacter species associated with enteric 
disease in homosexual men. J. Infect. Dis., 151: 131–9. 

Tuin, A., Vlag, A.H.V.D., Voenen-Weemaes, A.M.M.A.V., Meijer, D.K.F. and Poelstra, K. (2006). On 
the role and fate of LPS-dephosphorylating activity in the rat liver. American Journal of 
Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology, 290: 377–385. Acedido em Abr. 2, 2015. 
Disponível em http://ajpgi.physiology.org/content/290/2/G377. 

Turk, M.L., Cacioppo, L.D., Ge, Z., Shen, Z, Whary, M.T., Parry, N., Boutin, S.R., Klein, H.J. and 
Fox, J.G. (2012). Persistent Helicobacter pullorum colonization in C57BL/6NTac mice: a new 
mouse model for anemerging zoonosis. J. Med. Microbiol., 61:720–728. 

Tysk, C., Lindberg, E., Jarnerot, G. and Floderus-Myrhed, B. (1988). Ulcerative colitis and Crohn’s 
disease in an unselected population of monozygotic and dizygotic twins. A study of 
heritability and the influence of smoking. Gut, 29: 990–6. 

Um Antolin, Gonzalez, I., Garcia, T., Hernandez, P.E. and Martin, R. (2001). Arcobacter spp. 
enumeração em carne de aves utilizando um ensaio de PCR-ELISA combinado. Meat 
Science, 59, 169–74. 

Vandamme, P., Falsen, E., Rossaq, R., Hoste, B., Segers, P., Tytgat, R. and De Ley, J. (1991). 
Revision of Campylobacter, Helicobacter, and Wolinella taxonomy: emendation of generic 
descriptions and proposal of Arcobacter gen. nov. Int. J. Syst. Bacteriol, 41 (1): 88–103. 
Acedido em Mai. 19, 2015. Disponível em 
http://www.researchgate.net/publication/21450574. 

http://www.sva.se/upload/Redesign2011/Pdf/Om_SVA/publikationer/1/Zoonosrapport_2010_webb.pdf
http://www.sva.se/upload/Redesign2011/Pdf/Om_SVA/publikationer/1/Zoonosrapport_2010_webb.pdf
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0017184
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoste%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1704793
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Segers%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1704793
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tytgat%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1704793
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Ley%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1704793
http://www.researchgate.net/publication/21450574


76 
 

Vandamme, P., Dewhirst, F. E., Paster, B. J. & ON, S. L. W. (2005). Campylobacter. In Bergey’s 
Man Syst Bacteriol, pp. 1147–1160. Edited by G. GM, B. DJ, K. NR & S. JT. New York, NY.: 
Springer Science. 

Varon, C., Duriez, A., Lehours, P., Ménard, A., Layé, S., Zerbib, F., Mégraud, F. and Laharie, D. 
(2009). Study of Helicobacter pullorum proinflammatory properties on human epithelial cells 
“in vitro”. Gut, 58, 629–635. 

Varon, C., Mocan, I., Mihi, B., Péré-Védrenne, C., Aboubacar, A., Moraté, C., Oleastro, M., Doignon, 
F., Laharie, D., Mégraud, F. and Ménard, A. (2014). Helicobacter pullorum Cytolethal 
Distending Toxin Targets Vinculin and Cortactin and Triggers Formation of Lamellipodia in 
Intestinal Epithelial Cells. The Journal of Infectious Diseases, 209, pp.588–99. Acedido em 
Jan. 17, 2015. Disponível em http://jid.oxfordjournals.org/content/209/4/588.full. 

Veijola, L., Nilsson, I., Halme, L., Al-Soud, W.A., Mäkinen, J., Ljungh, Å. and Rautelin, H. (2007). 
Detection of Helicobacter species in chronic liver disease and chronic inflammatory bowel 
disease. Ann. Med., 39: 554–560. 

Villeneuve, J.P., Dagenais, M., Huet, P.M., Roy, A., Lapointe, R., Marleau, D. (1996). The hepatic 
microcirculation in the isolated perfused human liver. Hepatology, 23:24–31. Acedido em 
Jan. 5, 2015. Disponível em http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.510230104/pdf. 

Wai, S.S, Saleha, A.A., Zunita, Z., Hassan, L. and Jalila, A. (2012). Occurrence of Co-Infection of 
Helicobacter pullorum and Campylobacter spp. in Broiler and Village (Indigenous) Chickens. 
Pakistan Veterinary Journal: 32(4): 503–506. Acedido em Jun. 2, 2015. Disponível em 
http://pvj.com.pk/pdf-files/32_4/503-506.pdf. 

Wai, S.S., Saleha, A.A., Zunita, Z., Hassan, L., Jalila, A. and Shah, A.H. (2014). Genetic relatedness 
among Helicobacter pullorum isolates from Broiler chickens. International Journal of Poultry 
Science, 13 (4): 240–245. Acedido em Jun. 7, 2015. Disponível em 
http://www.pjbs.org/ijps/fin2446.pdf. 

Wainø, M., Bang, D.D., Lund, M., Nordentoft, S., Andersen, J.S., Pedersen, K. and Madsen, M. 
(2003). Identification of campylobacteria isolated from Danish broilers by phenotypic tests 
and species-specific PCR assays. J. Appl. Microbiol., 95, 649–655. Acedido em Mai. 17, 
2015. Disponível em http://www.researchgate.net/publication/10572331. 

Wassenaar, T.M. (2000). Molecular methods for detection, speciation and subtyping of 
Campylobacter spp. Lohmann Information, 24, 13–19. Acedido em Mai. 7, 2015. Disponível 
em http://lohmann-information.de/content/l_i_24_article_3.pdf. 

Wassenaar, T. & Newell, D. (2006). The genus Campylobacter. In M. Dworkin, S. Falkow, E. 
Rosenberg & K. Schleifer (Eds.), The Prokaryotes. (pp. 119-138). New York, USA: Springer 
Science & Business Media, LLC. 

Wesley, I.V. (2001). Arcobacter and Helicobacter. In: Labbe, G., Garcin, S., (Eds.), Guide to 
Foodborne Pathogens. New York: A John Wiley and Sons, Inc., pp: 23–34. 

Wenren, L.M., Sullivan, N.L., Cardarelli, L., Septer, A.N. and Gibbs, K.A. (2013). Two Independent 
Pathways for Self- Recognition in Proteus mirabilis Are Linked by Type VI-Dependent Export. 
MBio., v.4, issue 4. Acedido em Mai. 1, 2015. Disponível em 
http://mbio.asm.org/content/4/4/e00374-13.full.pdf+html. 

Wijdicks, E.F.M and Ropper, A.H. (2000). The Guillain-Barré syndrome. In: Koehler, P.J., Bruyn, 
G.W., Pearce, J.M.S. Neurological Eponyms. Oxford University Press. Oxford: 219-226. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roy%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8550044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lapointe%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8550044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marleau%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8550044
http://lohmann-information.de/content/l_i_24_article_3.pdf
http://mbio.asm.org/content/4/4/e00374-13.full.pdf+html


77 
 

Wingstrand, A., Neimann, J., Engberg, J., Nielsen, E., M., Gerner-Smidt, P., Wegener, H. and 
Molbak, K. (2006). Fresh chicken as main risk factor for Campylobacteriosis, Denmark. 
Emerging Infectious Diseases, 12 (2), 280–284. Acedido em Mai. 12, 2015. Disponível em 
http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/12/2/05-0936_article. 

Whyte, P., Collins, J.D., McGill, K., Monahan, C. and O’Mahony, H. (2001). The effect of 
transportation stress on excretion rates of campylobacters in market-age broilers. Poultry 
Science, 80:817–20. Acedido em Mai. 22, 2015. Disponível em 
http://ps.oxfordjournals.org/content/80/6/817.full.pdf+html. 

Yamaoka, Y. and Richard A. A. (2008). Helicobacter pylori Outer Membrane Proteins. Helicobacter 
pylori: Molecular Genetics and Cellular Biology. USA: Caister Academic Press. ISBN 1-
904455-31-X. 

Yamazaki-Matsune, W., Taguchi, M., Seto, K., Kawahara, R., Kawatsu, K., Kumeda, Y., Kitazato, 
M., Nukina, M., Misawa, N. and Tsukamoto, T. (2007). Development of a multiplex PCR 
assay for identication of Campylobacter coli, Campylobacter fetus, Campylobacter 
hyointestinalis subsp. Hyointestinalis, Campylobacter jejuni, Campylobacter lari and 
Campylobacter upsaliensis. Journal of Medical Microbiology, 56, 1467–1473. Acedido em 
Mai. 17, 2015. Disponível em 
http://jmm.sgmjournals.org/content/journal/jmm/10.1099/jmm.0.47363-0. 

Young, V.B., Chien, C.C., Knox, K.A., Taylor, N.S., Schauer, D.B. and Fox, J.G. (2000a). Cytolethal 
distending toxin in avian and human isolates of Helicobacter pullorum. Journal of Infectious 
Diseases, 182, 620–623. Acedido em Mai. 17, 2015. Disponível em 
http://jid.oxfordjournals.org/content/182/2/620.long. 

Young, V.B., Knox, K.A. and Schauer, D.B. (2000b). Cytolethal distending toxin sequence and 
activity in the enterohepatic pathogen Helicobacter hepaticus. Infect. Immun., 68:184–91. 
Acedido em Mai. 18, 2015. Disponível em http://iai.asm.org/content/68/1/184.short. 

Zanoni, R.G., Rossi, M., Giacomucci, D., Sanguinetti, V. and Manfreda, G. (2007). Occurrence and 
antibiotic susceptibility of Helicobacter pullorum from broiler chickens and commercial laying 
hens in Portugal. Int. J Food Microbiol., 116,168–173. 

Zanoni, R.G., Piva, S., Rossi, M., Pasquali, F., Lucchi, A., De Cesare, A. and Manfreda, G. (2011). 
Occurrence of Helicobacter pullorum in turkeys. Vet. Microbiol., 149, 492–496. 

Zhang, L., Day, A., McKenzie, G. and Mitchell, H. (2006). Nongastric Helicobacter species detected 
in the intestinal tract of children. J. Clin. Microbiol., 44: 2276–9. Acedido em Mai. 22, 2015. 
Disponível em http://jcm.asm.org/content/44/6/2276.full. 

Zhang, M., Qiao, X., Zhao, L., Jiang, L. and Ren, F. (2011). Lactobacillus salivarius REN 
counteracted unfavorable 4-nitroquinoline-1-oxide-induced changes in colonic microflora of 
rats. J. Microbiol., 49:877–883. Acedido em Mai. 22, 2015. Disponível em 
http://link.springer.com/article/10.1007/s12275-011-1137-7#page-1. 

 

http://www.horizonpress.com/hpl2
http://www.horizonpress.com/hpl2
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1-904455-31-X
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1-904455-31-X

