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Introdução

O Brasil se consolida, esse ano, como o maior 
exportador mundial de carne de frango, posição 
conquistada desde 2004. Nesse contexto, a qualidade é 
item de destaque, especialmente quando da necessidade 
de adequação aos aspectos sanitários, cada vez mais 
exigidos e necessários para a manutenção dessa posição
de destaque. Por sua vez, deve ser ressaltado que 
alimentos produzidos sem os cuidados sanitários 
condizentes são preocupantes, pois podem veicular 
patógenos causadores de sérios problemas de Saúde 
Pública. Especialmente no caso dos produtos avícolas, 
os microrganismos patogênicos mais freqüentes são da 
espécie Salmonella e suas variantes. Levantamentos 
realizados no ano de 2001 mostraram que a Salmonella 
enteritidis (SE) em materiais avícolas é o principal 
sorovar responsável pelas infecções humanas. 
Associado a esse fato, o uso indiscriminado de 
antibióticos, por práticas ainda persistentes em plantéis 
avícolas, empregados como promotores de
crescimento, medidas profiláticas ou terapêuticas, 
torna-se preocupante. Especialmente, por conta do 
aumento da resistência bacteriana constatada em casos 
de surtos provenientes da cadeia alimentar [1]. 

Portanto, o objetivo desse trabalho foi o de empregar 
cepas resistentes a agentes antimicrobianos de 
Salmonella enteritidis (SE) isoladas de amostras 
clínicas e do ambiente criatório de aves, de cortes de 
frango, ambos na região Sul, bem como de carcaças de 
frango, da região Nordeste, com o intuito de se detectar 

mutação da região determinante de resistência ao ácido 
nalidíxico, no gene gyrA, através da técnica PCR-RFLP.

Material e métodos

O trabalho de avaliação molecular foi conduzido no 
Laboratório de Fisiologia Animal Molecular Aplicada-
FAMA, do Departamento de Morfologia e Fisiologia 
Animal (DMFA) da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE). Para execução do experimento, 
foram estudadas quarenta e duas cepas de Salmonella 
enteritidis resistentes ao ácido nalidíxico. As amostras de S. 
enteritidis, trabalhadas, foram isoladas empregando-se o 
método recomendado pelo Ministério da Agricultura 
Brasileiro [2]. A caracterização antigênica completa e 
identificação da variante sorológica (sorovar test), assim 
como a fagotipificação foram realizadas de acordo com, 
pelo laboratório de Patógenos Entéricos da Fundação 
Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro- FIOCRUZ-RJ [3].

A extração do DNA foi realizada através do método 
fenol-clorofórmio [4]. Após as extrações dos DNAs, foram 
realizadas reações de amplificação pelo método de PCR 
(Reação em Cadeia de Polimerase).  O DNA amplificado 
foi analisado em gel de agarose (2%), com marcador de 
peso molecular DNA-Ladder 50 bp, corado com Blue-
Green, visualizado em luz ultravioleta e fotografado para 
constatar sua amplificação [5].

Para identificação da resistência à Quinolona, foi 
empregada a técnica de RFLP, que identifica um ponto de 
mutação em um dos oligonucleotídeos, no qual o produto 
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da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) conteve um 
ponto de restrição para a enzima Hinf I realizar um 
corte no DNA.

Resultados e discussão
Nesse trabalho, todas as 40 amostras isoladas como 

resistentes, apresentaram o mesmo padrão de bandas 
para os ensaios de Reação em Cadeia da Polimerase 
(PCR) conforme disposto na Figura 1. 

Após a digestão com a enzima Hinf I, através da 
técnica PCR-RFLP, as amostras mutantes evidenciaram 
o padrão de 152, 43 e 37 pares de base, conforme 
amostra da linha nº. 5, apresentada na Figura 2. Esse 
padrão foi observado em 66,7% das amostras 
estudadas, caracterizando-se assim a mutação no gene 
gyrA.     

Os resultados obtidos ressaltam a persistência desse 
problema de saúde pública assim com apontam para as 
dificuldades crescentes relacionadas à resistência aos 
antibióticos de última geração, com é o caso das 
quinolonas. Além disso, mostram que técnicas 
moleculares de fácil execução, constituem ferramentas 
que podem ser empregadas para o controle de mutações 
em cepas resistentes de Salmonela enteritidis em aves.
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Figura 1. PCR - Antes da digestão pela enzima de restrição. Todas  
as amostras apresentaram o mesmo padrão de banda. Linha 1 –
Marcador 50pb. Linhas 2, 3 e 4 amostras amplificadas com 195 e 80 
pb.

Figura 2. PCR – RFLP padrões de amostras, isoladas de aves, resistentes 
à Quinolona. Resultados obtidos após digestão com a enzima Hinf I. 
Linha 1 marcador 50pb. Dois padrões foram obtidos, apresentando as 
linhas 2, 3 e 4 não mutantes (137, 43, 22pb) e a linha 5 evidenciando 
características de mutação (152, 43 e 37pb) no gene gyrA. FONTE: dados 
do experimento.
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