
Tabela 1 – Resultado de SH no papo, fígado e ceco de aves 
aos 28 dias de idade.

a, b Indicam diferenças significativas a p≤0,05 no teste de Qui-
quadrado* e Kruskal-Wallis**

Tabela 2 – Quantificação de macrófagos, linfócitos T CD4+ e 
CD8+ no íleo e fígado aos 14 dias de idade.

a, b Indicam diferenças significativas a p≤0,05 no teste de Kruskal-Wallis** 

Aos 14 dias após a primeira dose da vacina ocorreu o aumento 
da expressão de macrófagos, linfócitos CD4+ no fígado e redução 
dessas células na mucosa do íleo. A quantificação da expressão do 
mRNA das IL12 foi estatística e significativamente maior no grupo 
vacinado (3,93±0,10) que no não vacinado (2,22±1,30) 16 horas 
após o alojamento. Em aves, a expressão de várias citocinas tem 
sido amplamente descrita após o estímulo da vacinação (4). Estes 
resultados indicam que a vacina induz uma resposta precoce, 16 
horas após o alojamento, com aumento de citocina pro-inflamatória, 
e que na segunda dose da vacina ocorre aumento de células 
imunológicas no fígado.

CONCLUSÃO
Os resultados dessa investigação demostraram que a vacina 
testada é capaz de ativar imunidade celular no sentido de 
controlar a SH em aves experimentalmente desafiadas.

INTRODUÇÃO
As Salmoneloses estão entre as maiores preocupações da indústria 
avícola por causarem perdas econômicas e riscos relacionados 
à saúde pública dos consumidores. Em especial, Salmonella 
Heidelberg (SH) é um sorovar que tem sido encontrado no sistema 
de produção avícola brasileiro (1). O controle das Salmoneloses 
depende de um programa integrado onde as vacinas são uma 
ferramenta importante. A resposta imune celular e por citocinas, 
após a vacinação, desempenha papel fundamental no mecanismo 
de defesa contra as infecções por Salmonella. O propósito deste 
estudo foi o de demonstrar a expressão de mRNA de IL10 e IL12 e 
de células imunes no fígado e íleo de frangos vacinados comparada 
com não vacinados e o isolamento de SH em aves desafiadas com 
esta bactéria. 

MATERIAIS E MÉTODOS
Noventa aves foram identificadas e separadas em três 
tratamentos (T1: aves não vacinadas e não desafiadas (controle 
negativo), T2: aves não vacinadas e desafiadas (controle 
positivo), e T3: aves vacinadas e desafiadas. O inoculo foi 
produzido a partir de uma cepa de campo de SH isolada em 
frangos de corte da região do Paraná e foi administrado com 
volume de 1 mL/ave oralmente na dose de 108 UFC/mL aos 14 
dias de idade. Todas as aves do experimento foram vacinadas 
com a vacina viva geneticamente modificada Poulvac® ST 
no primeiro e 140 dia de vida por via spray e água de bebida 
respectivamente de acordo com a recomendação do fabricante. 
Poulvac® ST é composta por uma cepa viva não virulenta de 
Salmonella Typhimurium (2).

 Ao final do estudo, amostras de papo, fígado e ceco foram 
coletadas para análise bacteriológica quantitativa e qualitativa 
de SH; para a quantificação dos linfócitos CD4+, CD8+ e 
macrófagos do epitélio intestinal por imunohistoquímica; e 
amostras de fígado e íleo foram coletadas para quantificação da 
expressão gênica de interleucinas (IL-10, IL-12) por RT-PCR. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados microbiológicos de SH e de resposta celular
imunológica estão apresentados na Tabela 1 e 2 
respectivamente. Análise do papo demonstrou que a Poulvac® 
ST reduziu (p ≤.05) o percentual de positividade da SH no grupo 
vacinado. Mesmo sem diferença estatística, a vacina reduziu 
2 Log o isolamento de SH no ceco nas aves desafiadas e 
vacinadas comparado ao grupo desafiado e não vacinado.  
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