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RESUMO
Estudamos 35 casos de pacientes

internados no Hospital Oswaldo Cruz,
em Goiânia, Goiás, de agosto de 1972
a março de 1973, com suspeita clínica
de difteria. Em 4 casos a bacterios-
copia pelo método de coloração de
Albert Laybourn, não revelou a pre-
sença de bacilos portadores de grânu-
los metacromáticos, e um destes casos
revelou crescimento de colónias de
Corynebacterium dlphteriae nos meios
de cultura seletivos.

A comparação do tempo de cresci-
mento colonial entre um meio de cul-
tura recentemente elaborado (RDK) e
os meios tradicionais de Hoyle e Gun-
del-Tietz, mostrou vantagens pronun-
ciadas para o primeiro, que revelou
nas primeiras 24 horas o índice de
60,2%, enquanto os meios acima re-
velaram, respectivamente, os índices
de 15,6% e 12,5%.

Foram positivos 32 casos, apresen-
tando morfologia colonial caracterís-
tica da espécie e dos tipos nos 3 meios
observados até 72 horas.

Os exames das amostras de Cory-
nebacterium dipbterlae revelaram, en-
tre os pacientes estudados, maior fre-

quência do tipo "roitis" (65,6%); me-
nor frequência do tipo "gravis"
(6,2%); tfrequência intermediária do
tipo "intermedius" (28,1%).

INTRODUÇÃO

Trabalhos de investigação so-
bre meios de cultura para a de-
tecção de amostras de Corynebac-
terium diphteriae não têm sido
realizados frequentemente. Alguns
meios são citados seguidamente,
tais como o de Anderson1, de
Clauberg e Gundel-Tietz3, de
Hoyle4'6 e outros.

Na prática, encontramos muitas
vezes dificuldade em detectar, ra-
pidamente, amostras destes mi-
croorganismos, principalmente nos
meios de cultura tradicionais.

Tendo sido elaborado em 1972
um meio de cultura enriquecido
e seletívo para a pesquisa de Co-
rynebacterium diphteriae5, tive-
mos a intenção de compará-lo
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com alguns daqueles meios aci-
ma citados, e verificar a frequên-
cia dos tipos ou variedades desse
bacilo toxigênico em nosso meio 5.

Escolhemos os outros dois
meios devido a ser atribuído aos
mesmos, grande capacidade sele-
tiva e velocidade de crescimento,
bem como facilidade de prepara-
ção.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizadas placas de Pe-
tri, "Anumbra", de 100x20mm,
contendo meios de cultura sólidos
com telurito de potássio, de Hoy-
le4-6, de Gundel-Tietz3 e de
RDK 3, sempre 3 placas para ca-
da caso.

Foram usados "swabs" para co-
lheita do material dos pacientes e,
no prazo máximo de 40 minutos,
foram levados a 0,5ml de água
peptonada e manipulados nesse
líquido, para melhor difusão do
material colhido. Em seguida, os
próprios "swabs" eram usados pa-
ra os esfrcgaços em lâminas, para
coloração pelo método de Albert-
Laybourn.

Os resíduos em água peptona-
da eram diretamente semeados
com alça de platina nos meios só-
lidos descritos, pela técnica do es-
gotamento . As placas eram leva-
das, em seguida, à estufa a 37°C
e observadas após 16, 18, 24, 28,
32, 48, 56 até 72 horas.

RESULTADOS

Em 31 casos, num total de 35,
conseguiu-se a visualização de

Corynebacterium morfologicamen-
te semelhante ao bacilo diftérico.
Semeados diretamente em RDK,
Hoyle e Gundel-Tietz, e incuba-
dos em estufa a 37°C, oferece-
ram, até 24 horas, índices de cres-
cimento satisfatório em RDK
(60,2%), e insuficiente nos de-
mais meios (Tabela I).

Observados até 32 horas, veri-
ficou-se melhor desenvolvimento
dos microorganismos no meio de
Hoyle (40,6%), mas os índices
mais satisfatórios pertenceram ao
RDK (78,1%). Até 72 horas os
resultados foram étimos nos três
meios, uma vez que todas as
amostras revelaram crescimento
semelhante nas três placas.

Além da morfologia colonial
foram estudados os caracteres bio-
químicos de todas as colónias. Ne-
nhuma apresentou variação apre-
ciável .

A frequência dos tipos de Co-
rynebacterium diphteriae nas 32
amostras foi a seguinte: mitis 21
casos (65,6%); intermedius 9 ca-
sos, (28,1%); e gravis 2 casos
(6,2%) (Tabela I).

COMENTÁRIOS

O meio RDK mostrou-se mais
propício ao desenvolvimento mais
rápido das amostras, devendo,
pois, ser utilizado sempre, dado
que, em todos os casos de suspei-
ta de difteria deve haver maior
urgência de informações ao clí-
nico.

Sugerimos que o melo RDK se-
ja usado mais amplamente, por
maior número de peiquludorei c
cm número bem milor de CMOS,



T A B E L A

ESTUDO COMPARATIVO DA CAPACIDADE DOS MEIOS RDK, HOYLE E GUNDEL-TIETZ
PARA ISOLAR O C. DIPHTHERIAE — l.P.T.-U.F.Go., 1973

N.° de
Pacientes

Exames
Bacterioscópi-

Culturas Positivas

Período de

R D K

18/24 24/32

Incubação (Em horas)

HOYLE ! GUNDEL-TIETZ
l

48/72 18/24 24/32 48/72 18/24 24/32 48/72

Amostras
Isoladas

Mitis Intermed. Gravis

35 31 20 25 32 13 32 12 32 21

100% 91,4% 60,2% 78,1% 100% 15,6% 40,6% 100% 12,5% 37,3% 100% 65,6% 28,1% 6,2%
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a fim de que sua eficiência possa
ser comprovada.

SUMMARY

COMPARATIVE STUDY OF 3 CUL-

TURE MEDIA FOR DEFECTING CO-

RYNEBACTERIUM DIPHTERIAE

35 inpatíents of the Hospital Oswal-
do Cruz in Goiânia (Goiás-Brazil)
with clinicai suspicion of díphteria
werc studíed from August 1972 to
March 1973. In 4 cases, bacterioscopy
with the Albert-Laybourn staín did not
show the presence of rods with meta-
chromic granules; one of these cases
revealed growíh of colonies of Cory-
nebacteríum diphteriac in selective cul-
ture media.

In comparing the time of colony
growth between a recently developed
culture médium (RDK* and the tradi-
tional media of Hoyle and Gundel-
Tietz, it was noted that corynebactena
grew much more readiíy in the for-
mer, sbowing an Índex of 60,2% in
the first 24 hours, whereas the latter
media revealed a growth index of
15,6% and 12,5%, respecíively.

32 cases were positive, showíng the
typical colonial morphology of the or-
ganisms in ali 3 culture media which
were observed for 72 hours.

Examination of samples of C. diph-
theriae in the present study revealed
greater incidence of the the ("mitis"
type (65,5' followed by the "interme-
dius" type (28,1%), while the "gravis"
type was seen in 6,2% of the cases.
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