
Escherichia coli patogênicas extra-intestinais (ExPEC) causam infecções do trato urinário, 
meningite neonatal e septicemia em humanos. Em aves, cepas ExPEC são denominadas 
Escherichia coli patogênicas aviárias (APEC) e causam infecções localizadas (por ex., celulite) 
ou generalizadas (por ex., colissepticemia), chamadas colibacilose. Até o momento não está 
completamente estabelecido quais fatores definem uma ExPEC ou distinguem uma de outra. 
Possuímos uma coleção de 144 isolados APEC obtidos de lesões de celulite aviária provenientes 
de aves do Paraná; esses isolados já foram caracterizados quanto à presença de 34 genes 
associados à virulência, tipagem filogenética do grupo ECOR e virulência in vivo em pintos de 1 
dia. Timothy Johnson e colaboradores propuseram, em 2008, os genes iroN, ompT, hlyF, iss e 
iutA como indicadores mínimos para identificar se uma cepa é ou não APEC. Assim, utilizamos a 
Reação em Cadeia da Polimerase Pentaplex para os genes acima, a fim de validá-la como uma 
ferramenta de diagnóstico rápido de cepas APEC, isoladas do sul do Brasil. A maioria dos nossos 
isolados apresentou os 5 genes da reação: 79% dos 144 isolados têm 5 genes, 13% têm 4 genes, 
6% têm 3 genes e apenas 2% não têm nenhum dos genes; nenhuma cepa testada possui apenas 1 
ou 2 genes. Esses resultados concordam com a hipótese de que a PCR Pentaplex é uma 
ferramenta capaz de identificar cepas APEC. Porém, para validarmos essa PCR como ferramenta 
de diagnóstico, realizaremos a PCR com cepas não-patogênicas isoladas da microbiota de aves 
sadias. Fizemos também uma análise estatística para relacionar a presença dos genes iroN, ompT, 
hlyF, iss e iutA com a virulência dos isolados em pintos de 1 dia de idade, porém não 
encontramos valores significativos (p > 0,05 Kruskal Wallis – Square Chi). Assim, a PCR 
Pentaplex é provavelmente eficaz para detecção de cepas APEC, mas não é capaz de distinguir 
cepas de alta, média ou baixa virulência. 
 


