
Figura 4: Controle negativo. Criptas sem alteração

Coloração HE X 200. Fonte: OLIVEIRA (2019).

Figura 3: Histologia de Intestino Delgado de Coelho

inoculado com A. cryaerophilus. Legenda: Submucosa

área focal de hemorragia associado a debris celulares e

moderado infiltrado inflamatório (seta verde). Na serosa

adjacente a essa área nota-se infiltrado inflamatório

linfocitário (seta azul). Coloração HE X 100. Fonte:

OLIVEIRA (2019).

Figura 2: Histologia de Intestino Delgado de Coelho

inoculado com A. butzleri. Alterações na submucosa

nota-se ectasia discreta multifocal de vasos linfáticos

(seta verde). No lúmen do órgão observa-se moderada

quantidade de hemácias associados a debris celulares

(seta azul). Coloração HE X 100. Fonte: OLIVEIRA

(2019).
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Arcobacter spp. é um microrganismo

Gram negativo causador de diarreia e

sepse em humanos. O objetivo deste

trabalho foi avaliar a relação do

patógeno- hospedeiro de Arcobacter

spp., provenientes de recortes de carne de

frango do Município de São Paulo em

modelo de alça intestinal de coelho.

Introdução

As estirpes foram pré selecionadas

pelo perfil virulento das espécies de

importância em Saúde Pública,

resistência revelado no teste de

concentração inibitória mínima (CIM),

produção de biofilme, capacidade de

aderência e produção de toxinas in vitro.

Para o teste de alça ligada em coelho,

utilizou-se um coelho macho de

aproximadamente 1,7 Kg, no qual foi

sedado para a cirurgia e mantido sob

analgesia durante todo o procedimento.

Posteriormente foi efetuada a lavagem do

lúmen intestinal com solução salina,

seguida da ligadura de segmentos de

intestino, inoculado em cada alça 1 mL

da solução das estirpes selecionadas.

Após 12 horas, o coelho foi eutanasiado e

a alça do intestino delgado examinada

histologicamente (Figura 1).

As estirpes de A. butzleri (Figura 2) e

A. cryaerophilus (Figura 3) revelaram

os seguintes resultados histológicos:

Figura 1: A. Procedimento cirúrgico para inoculação

das estirpes de A. butzleri e A. cryaerophilus nas

alças intestinais do coelho. B. Análise macroscópica

após 12 horas de inoculação. Fonte: OLIVEIRA

(2019).

Os dados desse estudo revelaram que as

estirpes avaliadas eram patogênicas, com

capacidade de causar lesão intestinal.

Material e Métodos

Resultados

Considerações Finais

No fragmento inoculado com solução

fisiológica estéril (controle negativo) as

estruturas apresentaram-se íntegras

(Figura 4).
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