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RESUMO 

MARTINS, Anelise Afonso. ESPOROTRICOSE SISTÊMICA 
EXPERIMENTAL: AVALIAÇÃO IN VIVO DA β (1-3) GLUCANA E EM 
ASSOCIAÇÃO AO ITRACONAZOL EM MODELO MURINO 
Orientador: João Roberto Braga de Mello 

 

A esporotricose, micose subcutânea causada pelo fungo dimórfico Sporothrix 
schenckii, acomete o homem e várias espécies de animais, sendo os felinos 
domésticos a espécie mais comumente envolvida nos relatos zoonóticos da 
enfermidade. Considerando as dificuldades terapêuticas no tratamento da 
micose, incluindo toxicidade e o desenvolvimento de resistência aos 
antifúngicos disponíveis, o estudo objetivou avaliar a eficácia in vivo do 
imunomodulador β (1-3) glucana e em associação ao Itraconazol no tratamento 
da esporotricose sistêmica experimental, além de avaliar a presença do S. 
schenckii na cavidade oral e a produção de óxido nítrico. Foram utilizados 96 
ratos Wistar, machos, os quais foram divididos em seis grupos de 16 animais, 
sendo eles G1: 0,5mg de glucana previamente (três doses) e pós a inoculação; 
G2: 0,5 mg glucana pós inoculação; G3: grupo controle; G4: 0,5mg de glucana  
associada a 10mg/kg de itraconazol; G5: 10mg/kg de itraconazol; e grupo G6: 
duas doses de 0,5mg de glucana  associado a 10mg/kg de itraconazol. Os 
animais foram inoculados com 0,1ml do inóculo fúngico pela via intraperitoneal 
e veia lateral da cauda, após uma semana iniciou-se o tratamento dos grupos, 
quando estes apresentavam sinais clínicos da enfermidade. Após 
acompanhamento clínico durante a cinco semanas de tratamento e isolamento 
do agente na cavidade oral dos animais, estes foram eutanasiados e 
necropsiados para a coleta de sangue, avaliação anatomopatológica dos 
órgãos, retroisolamento do agente, quantificação das unidades formadoras de 
colônias (UFC) do baço e quantificação de óxido nítrico. Na primeira avaliação 
foi observado no grupo G1, uma prevenção da enfermidade desencadeada 
pela glucana, uma vez que, os animais pertencentes a esse grupo não 
apresentaram sinais clínicos, lesões anatomopatológicas e obtiveram a menor 
quantificação de UFC (p<0,5). No entanto no final do período experimental o 
G4 foi significativamente melhor dentre os grupos de tratamento, pois, findou o 
período com 70% dos animais sem qualquer alteração clínica, lesões 
macroscópicas nos órgãos e retroisolamento do agente, além de demonstrar 
menor quantificação nas UFCs e não ocorrer nenhum óbito decorrente da 
enfermidade. Os grupos G2, G5 e G6 foram significativamente melhor que o 
grupo controle uma vez que este grupo apresentou uma mortalidade de 
31,25%, além de que 100% dos animais permanceram com alterações clínicas, 
lesões em órgão como fígado, baço e testículo e demonstraram maior 
quantificação de UFC (p<0,5). Quanto á produção de óxido nítrico foi verificado 
maior quantidade nos grupos que receberam a glucana em detrimento aos 
demais grupos. Em vista dos resultados obtidos conclui-se que a glucana induz 
a produção de óxido nítrico e os cinco tratamentos demostraram resultados 
satisfatórios, no entanto, a associação do antifúngico e β (1-3) glucana 
propiciou uma regressão mais precoce das lesões no tratamento da 
esportricose sistêmica experimental. 
     
Palavras-chaves: Esporotricose. Itraconazol. β glucana. Sporothrix scheckii 



ABSTRACT 
 

MARTINS,      Anelise     Afonso.              EXPE RIMENTAL SYSTEMIC 
SPOROTRICHOSIS: EVALUATION IN VIVO β (1-3) GLUCAN AND IN 
ASSOCIATION TO ITRACONAZOLE IN MURINE MODEL 
Advisor: João Roberto Braga de Mello 
 
Sporotrichosis is a subcutaneous mycosis caused by the dimorphic fungus 
Sporothrix schenckii, which affects humans and a wide variety of animals, 
domestic cats involved in reports of zoonotic illness. Considering the difficulties 
in the therapeutic treatment of ringworm, including toxicity and the development 
of resistance to antifungals available, the study aimed to evaluate the efficacy of 
the immunomodulator in vivo β (1-3) glucan and in combination with 
Itraconazole in the treatment of experimental systemic sporotrichosis, beyond to 
evaluate the presence of S. Schenckii in the oral cavity of experimental animals 
and the production of oxide nitric. Were used 96 male Wistar rats, which were 
divided into 6 groups of 16 animals, and they were G1: 0.5 mg of glucan in 
advance (three doses) and after inoculation G2: 0.5 mg glucan after inoculation; 
G3: control group; G4: 0.5 mg of glucan associated with 10mg/kg of 
itraconazole; G5: 10mg/kg of itraconazole, and G6: two doses of 0.5 mg of 
glucan associated 10mg/kg of the itraconazole. The animals were inoculated 
with 0.1 ml of fungal inoculum by intraperitoneal and lateral tail vein, after one 
week started treatment groups when they showed clinical signs of disease. 
After clinical monitoring during the five weeks of treatment and isolation of the 
agent in the oral cavity of animals, they were euthanized and necropsied to 
collect blood, anatomopathological evaluation of organs, organ cultures of the 
agent, and quantification of colony forming units (CFU) of spleen. In the first 
evaluation was observed in G1, a prevention of the disease triggered by glucan, 
since the animals from this group showed no clinical signs, 
anatomopathologicals lesions and obtained the smaller number of CFU (p 
<0.5). However at the end of experimental period the G4 was significantly better 
among the treatment groups, therefore, ended the period with 70% of animals 
without any clinical alteration, macroscopic lesions in organs and organ cultures 
of the agent, beyond to demonstrate  smaller number in CFUs and not occur 
any deaths resulting from illnes .The groups  G2, G5 and G6 were significantly 
better than the control group since this group had a mortality rate of 31.25%, 
besides that 100% of  the animals remained with clinical changes, lesions in 
organs such as liver, spleen and testis and demonstrated greater quantification 
of CFU (p <0,5). As the production of nitric oxide has been found much in the 
groups receiving the glucan rather than to the other groups. In view of these 
obtained results it is concluded that glucan  induces the production of nitric 
oxide and the five treatments demonstrated efficacy to the reference 
sporotrichosis experimental systemically, however, the combination of 
antifungal  (1-3) glucan provided an early regression of the lesions. 
 
 
Keywords: Sporotrichosis. Itraconazole. β glucan. Sporothrix scheckii.  
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1. INTRODUÇÃO 

Com a evolução da medicina tem se observado modificações na 

evolução natural de doenças degenerativas e infecciosas, sendo estas 

representadas por fatores como o incremento da quimioterapia, a 

disponibilidade de novos antimicrobianos, os transplantes de órgãos, entre 

outros. Entretanto, tais recursos e procedimentos geram danos ao sistema 

imunológico do hospedeiro, conseqüentemente, predispondo às doenças 

oportunísticas como as causadas por fungos. 

Dentre as doenças micóticas em ascenção nos animais domésticos se 

destaca a esporotricose, micose subcutânea causada pelo fungo dimórfico 

Sporothrix schenckii tem se destacado pelo número crescente de casos 

envolvendo varias espécies de animais e o homem, principalmente os 

imunocomprometidos que desenvolvem formas clínicas mais graves. Esta 

enfermidade apresenta distribuição mundial, sendo que no Brasil os principais 

relatos da micose pertencem ao Rio de Janeiro com mais de 2000 casos 

descritos em humanos e animais onde é considerada epidemia, seguido de 

São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Paraná (MARQUES et al., 1997; 

NOBRE et al., 2002a; FERNANDES et al., 2004; XAVIER et al., 2004; 

GORGOZINHO et al., 2006; SCHUBACH et al., 2006; MEINERZ et al.,  2007b; 

COLODEL, et al., 2009; BARROS et al.,  2010;  MOTSWALEDI et al.,  2011). 

A transmissão direta da esporotricose por muito tempo esteve 

associada à perfuração da derme por felpas de madeiras, espinhos de roseiras 

e outros vegetais contaminados pelo agente fúngico, sendo assim considerada 

uma enfermidade ocupacional, afetando, principalmente, trabalhadores rurais, 

floristas e jardineiros (KNOW-CHUNG & BENNETT, 1992; LACAZ et al., 2002). 
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No entanto, são crescentes os casos zoonóticos envolvendo o felino 

doméstico, especialmente macho e não castrado devido aos hábitos inerentes 

da espécie como brigas terrtoriais com outros felinos. Os relatos descrevem a 

transmissão da doença por arranhadura, mordedura, contaminação por solução 

de continuidade cutânea preexistente, ou contato direto da pele levemente 

irritada com lesões ulceradas e exsudativas dos animais enfermos.  

Sugere-se que a transmissão do S. schenckii pelo felino seja facilitada 

pela presença do microrganismo em unhas, cavidade bucal dessa espécie 

animal além da grande quantidade de leveduras presente nas lesões dos 

animais infectados (SCHUBACH & SCHUBACH, 2000; SCHUBACH et al., 

2001; SCHUBACH et al., 2003; XAVIER et al., 2004; SOUZA et al., 2006; 

BARROS et al., 2010;, MADRID et al., 2010a; NOBREGA et al., 2011). Aliado a 

esses fatores, a presença cada vez mais freqüente do felino como animal de 

companhia, convivendo no mesmo “nicho urbano” que o homem, favorece a 

transmissão da esporotricose a partir do animal portador do S. schenckii 

(SOUZA et al., 2000; XAVIER et al., 2004; BARROS et al., 2010). Em se 

tratando de cães, o número de casos de esporotricose nesta espécie tem tido 

um aumento significativo, especialmente no Brasil (SANTOS et al., 2005; 

MADRID et al., 2007; FILGUEIRA, 2009). Estes animais desenvolvem lesões 

clínicas variadas semelhantes as que ocorrem em outras enfermidades 

infecciosas, imunológicas e neoplásicas (LARSSON et al., 2000; RAMADINHA 

et al., 2006). 

Com relação ao tratamento da esporotricose, o itraconazol, antifúngico 

de eleição para as formas cutânea e linfocutânea da esporotricose, surgiu 

como uma opção terapêutica eficaz com menos efeitos colaterais em relação 
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aos antifúngicos tradicionalmente utilizados para o tratamento da micose. 

Porém, estudos atuais vêm demonstrando que são crescentes os casos de 

resistência in vitro, assim como recidiva e falha terapêutica em indivíduos e 

animais, especialmente felinos (RESTREPO et al., 1986; NOBRE et al., 2002b; 

ROCHETTE et al., 2003; BUSTAMANTE & CAMPOS, 2004; KOHLER et al., 

2004; SCHUBACH et al., 2004; PEREIRA, et al., 2010).  

Em vista da dificuldade terapêutica relacionada à toxicidade e tempo 

prolongado de terapia antifúngica nos casos de esporotricose felina, tem se 

buscado novas alternativas para o tratamento da enfermidade. Dentre elas se 

destaca o uso de imunomoduladores que apresentam grande relevância no 

combate aos microrganismos patogênicos através da estimulação da resposta 

imune. Em especial, a β (1-3) glucana apresenta ampla capacidade 

moduladora tanto da resposta celular, através da estimulação de células 

fagocitárias, quanto da humoral. As principais atividades imunofarmacológicas 

da β (1-3) glucana estão relacionadas com efeitos anti-tumorais, aumento na 

proteção contra infecções virais, bacterianas, parasitarias e fúngicas (MEIRA et 

al., 1996; LEE et al., 2002; CRISPIM et al., 2004;  AZEVEDO et al., 2005; 

PELIZON et al., 2005; MARTINS, 2008; FARIA, 2010; STUYVEN, et al., 2010). 

Neste contexto, o estudo teve como objetivo avaliar in vivo o uso do 

imunomodulador β (1-3) glucana e em associação ao itraconazol no tratamento 

da esporotricose sistêmica experimental em modelo murino, avaliando a 

resposta quanto aos sinais clínicos da enfermidade, alterações  

anatomopatológicas, retroisolamento do agente, quantificação da unidade 

formadoras de colônias (UFCs) e produção de óxido nítrico, além de avaliar a 

presença do agente na cavidade oral dos animais experimentais. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Sporothrix schenckii 

O fungo dimórfico Sporothrix schenckii foi isolado pela primeira vez em 

1898 nos Estados Unidos, a partir de uma lesão de paciente humano, nesta 

ocasião o agente etiológico da esporotricose foi denominado de Sporotrichia. 

Em 1900, Hektoen & Perkins relataram o segundo caso da enfermidade e 

denominaram o fungo isolado de S. schenckii. Na França em 1905, Beurman & 

Gougerot isolaram o agente de casos clínicos, porém o consideraram diferente 

denominando-o Sporotrichum beurmanni. Contudo em 1921, tanto a 

esporotricose americana quanto a francesa foram consideradas idênticas, 

sendo em 1963, proposto por Carmichael a denominação do agente de 

Sporothrix schenckii (RIPPON, 1988; ARENAS, 1993; LACAZ et al., 2002). 

O agente etiológico da esporotricose está classificado taxonomicamente 

na sua forma anamorfa como pertencente à subdivisão Deuteromycotina, 

classe Hyphomycetes, ordem Moniliales, família Moniliaceae, gênero 

Sporothrix e espécie schenckii, única espécie do gênero considerada 

patogênica. Estudos moleculares sugerem que a sua forma sexuada seja a 

Ceratocystis stenoceras (Ophiostoma stenoceras) (KNOW-CHUNG & 

BENNETT, 1992; LACAZ et al., 2002).   

A temperatura ideal para o crescimento do S. schenckii é de 25-270C 

com a sua inibição a 39-40ºC (LACAZ et al., 2002), embora alguns isolados 

tenham a capacidade de se multiplicar a temperatura de 40 e 41°C com pouca 

viabilidade. Devido ao seu dimorfismo, o S. schenckii apresenta no meio 

ambiente ou em condições in vitro a 25ºC um rápido crescimento, inicialmente 

como colônia branca amarelada, de aspecto sedoso, membranoso, às vezes 
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com micélio aéreo, que com a maturidade do cultivo torna-se pregueada e 

escurecida. Microscopicamente são observadas hifas finas, septadas, 

ramificadas, medindo 1-2µm de diâmetro com conidióforos alongados, 

simpodiais, contendo ápices intumecidos, frutificando conídios hialinos, 

elípticos ou ovais dispostos em forma de rosetas.  Em parasitismo ou quando 

cultivado a 37ºC, a colônia adota aspecto leveduriforme de coloração cinza ou 

creme com micromorfologia caracterizada por células pequenas, arredondadas, 

ovais ou no formato de “charutos”, com brotamento simples ou múltiplo 

(KNOW-CHUNG & BENNETT, 1992; LACAZ et al., 2002). O meio de cultura 

utilizado para o isolamento do S. schenckii é geralmente ágar Sabouraud 

acrescido ou não de nutrientes, antibacterianos (penicilina, estreptomicina, 

cloranfenicol) ou de antifúngicos como a cicloheximida. Também são utilizados 

para cultivo outros meios como ágar fubá, infusão cérebro-coração (BHI) e ágar 

batata, sendo que há um bom crescimento em três a cinco dias após o cultivo 

(KNOW-CHUNG & BENNETT, 1992; LACAZ et al., 2002). 

Vários fatores além da temperatura estão relacionados ao dimorfismo 

do S. schenckii, entre eles se destacam o pH, tensão de dióxido de carbono, 

aeração e fonte de carbono (LOPES-BEZERRA et al., 2006). A transição da 

forma micelial para leveduriforme dura em torno de 13 dias, sendo que em 

condições experimentais nas primeiras 48h após a inoculação do agente foi 

comprovado o desaparecimento das hifas e o inicio da mudança dos conídios 

para forma leveduriforme (CORREA et al., 1991).   

Estudos demonstram que o dimorfismo, termotolerância, enzimas 

extracelulares, componentes da parede celular e presença de melanina 

estejam envolvidas na patogenicidade do S. schenckii. Quanto à 
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termotolerância, estudos observaram que isolados incapazes de crescer a 

temperaturas superiores a 35 e 37°C, estariam associados à  forma cutânea da 

micose, enquanto que os mais termotolerantes estariam aptos a se 

desenvolver nos órgãos internos, desenvolvendo a forma sistêmica da 

esporotricose (KAUFFMAN, 1999; TACHIBANA, et al., 1999; KONG et al., 

2006; ARECHAVALA et al., 2011).  

Em relação à melanina, já foi demonstrado que a sua presença confere 

ao agente proteção celular a danos químicos e físicos, provavelmente através 

do seqüestro de radicais livres e dificulta a ação dos mecanismos de defesa do 

hospedeiro (DIXON et al., 1992, ROMERO-MARTINEZ et al., 2000; NOBRE et 

al., 2004). Durante a infecção, os grânulos de melanina interferem na resposta 

imune, na ativação do complemento e na ação de drogas antifúngicas 

(ROMERO-MARTINEZ et al., 2000; NOSANCHUK & CASADEVALL, 2003). 

Dessa forma, várias pesquisas têm demonstrado que o fungo S. schenckii 

produz melanina dihidroxinaftaleno (DHN) nas fases filamentosa e 

leveduriforme, tanto in vitro quanto in vivo (MORRIS-JONES et al., 2002; 

NOBRE et al., 2004; BRITO et al., 2007; ALMEIDA-PAES et al., 2009; MADRID 

et al., 2011). 

As enzimas extracelulares produzidas pelo S. schenckii, como as 

proteinases, desempenham importante função na invasão tecidual, provocando 

a lise do estrato córneo, colágeno tipo I e elastina da pele, permitindo desta 

forma, o desenvolvimento fúngico. As fosfatases ácidas influenciam na 

interação da célula leveduriformes com macrófagos, além de atuarem na 

membrana celular, catalisando e liberando fosfato das fosfoproteínas (ARNOLD 

et al., 1986; YOSHIKE et al., 1993; HOGAN et al., 1996; LIMA et al., 2001). 
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Os fatores de virulência relacionados ao agente favorecem a invasão 

tecidual e dificultam a resposta imune, propiciando a instalação e permanência 

do microrganismo no hospedeiro (HOGAN et al., 1996; LIMA et al., 2003; 

NASCIMENTO & ALMEIDA, 2005; LOPES-BEZERRA et al.,  2006, TEIXEIRA 

et al., 2009). 

 A parede celular fúngica é composta por glucanas solúveis e insolúveis 

e peptídeo-ramnomanana composto por ramnose, manose e proteína (LLOYD 

& BITTON 1971, LOPES-BEZERRA, 2011). Estudos in vivo estabeleceram a 

possível relação entre a patogenicidade do S. schenckii com o seu tempo de 

cultivo, onde demonstraram que isolados mais jovens com maior concentração 

de ramnose do que manose foram mais patogênicos, em comparação aos 

isolados com maior tempo de cultivo com proporção de ramnose menor 

(PREVIATO et al., 1979; FERNANDEZ et al., 1999). Acredita-se que isto ocorra 

devido a peptídeo-ramnomanana estimular a mitose de linfócitos, incitando 

reação de hipersensibilidade tardia assim como, a produção de anticorpos 

(CARLOS et al., 1999; FERNANDEZ et al., 1999; FIGUEIREDO et al., 2004; 

KAJIWARA et al., 2004).  

Aspectos moleculares e virulência de isolados de S. schenckii têm sido 

estudados em diferentes países (MESA-ARANGO et al., 2002; HOLECHECK et 

al., 2004; KONG et al., 2006; FERNANDES et al., 2009; TEIXEIRA et al., 

2009). Estes estudos demonstraram grande variabilidade genética entre 

isolados de uma mesma região geográfica assim como, entre regiões. 

Atualmente considera-se o S. schenckii como sendo um "complexo" constituído 

pelas espécies: S. brasiliensis, S. globosa, S. mexicana, S. schenckii e S. luriei.  

(MARIMON et al., 2007). 
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2.2. Esporotricose 

A esporotricose é uma infecção subcutânea causada pelo fungo 

dimórfico Sporothrix schenckii, de evolução subaguda ou crônica afeta o 

homem e várias espécies de animais. A enfermidade apresenta distribuição 

mundial, com maior freqüência em zonas de clima temperado e tropical, sendo 

a maioria dos casos descritos na América Central e América do Sul (PAPPAS 

et al., 2000; DE ARAUJO et al.,  2001; NOBRE et al., 2002a;  XAVIER et al., 

2004; MADRID et al., 2007, 2010; SCHUBACH et al., 2008; LARSSON et al., 

2011).  

O primeiro relato da enfermidade foi descrito nos Estados Unidos por 

Benjamin Schenck, em 1898, o qual realizou o isolamento do agente a partir de 

uma lesão de paciente humano. No Brasil, a micose é conhecida desde 1907, 

quando foi relatada por Lutz & Splendore a infecção no homem e em ratos no 

estado de São Paulo. Posteriormente, Freitas e colaboradores (1956) 

descreveram a enfermidade em felinos, e Souza (1957) descreveu em cães em 

Santa Catarina. No Rio Grande do Sul o primeiro registro foi realizado por 

Londero et al. (1964), que diagnosticaram a esporotricose em dois cães. 

Almeida et al. (1955) alertou quanto à possível transmissão zoonótica 

envolvendo felinos e humanos.   

A infecção com S. schenckii está associada à inoculação traumática do 

microrganismo na derme, por espinhos, felpas de madeiras, material vegetal, 

assim como por arranhadura e mordedura de animais contaminados ou por 

contaminação da pele com solução de continuidade (MARQUES et al., 1993; 

SCHUBACH & SCHUBACH, 2000; LARSSON et al., 2011). Raramente a 

contaminação ocorre por inalação do agente, podendo resultar nas formas 
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pulmonar ou sistêmica da micose (MORRIS-JONES, 2002, LOPES-BEZERRA, 

et al., 2006). 

 Em humanos, a esporotricose é uma doença considerada ocupacional, 

envolvendo pessoas expostas a vegetais ou solo rico em matéria orgânica, 

como agricultores, floristas e jardineiros (MARQUES et al., 1993). No entanto 

nas últimas décadas são crescentes os relatos zoonóticos da micose 

envolvendo o felino doméstico, especialmente nos estados de São Paulo, Mato 

Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná (NOBRE et 

al., 2002a; BARROS et al., 2004; FERNANDES et al., 2004; SCHUBACH et al., 

2004; XAVIER et al., 2004; MEINERZ et al.,  2007b; MADRID et al., 2010).   

Nos felinos, a contaminação com o agente da esporotricose está 

relacionada aos hábitos peculiares da espécie, como contato com o solo e 

vegetais ou mordedura e arranhadura durante brincadeiras e brigas com outros 

felinos, principalmente macho não castrado e de vida livre (DONADEL et 

al.,1993; FARIAS et al.,1997; SOUZA et al., 2006). Estudos evidenciam que a 

transmissão zoonótica do S. schenckii a humanos pelos felinos, seja facilitada 

pelo grande número de leveduras presente nas lesões desses animais 

infectados, assim como pela presença do agente nas unhas e cavidade bucal, 

destacando o risco de transmissão através destas vias (LOPES-BEZERRA et 

al., 2006; SOUZA et al.,2006; SCHUBACH et al.,2008). Aliado a esses fatores, 

é importante salientar o crescente números de felinos adquiridos como animais 

de companhia o que propicia o contato próximo do felino com as pessoas 

(CARVALHO et al.,1991, SCHUBACH et al., 2004; XAVIER et al., 2004; 

BARROS et al., 2010). 

 Mesmo com menor casuística de diagnósticos em cães com 
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esporotricose, nos últimos anos, o número de casos da micose nessa espécie 

tem tido um aumento significativo, especialmente no Brasil (SANTOS et al., 

2005; MADRID et al., 2007; FILGUEIRA, 2009). Estes animais desenvolvem 

lesões clínicas variadas semelhantes as que ocorrem em outras enfermidades 

infecciosas, imunológicas e neoplásicas (LARSSON et al., 2000; RAMADINHA 

et al., 2006). 

A esporotricose pode apresentar distintas formas com diferente 

evolução clínica, de acordo com o estado imunológico do hospedeiro 

suscetível, quantidade de inóculo e virulência do fungo (JUSTA P. NETO et 

al.,1999; APPENZELLER et al., 2006; KONG et al.,2006). De maneira geral são 

descritas a forma cutânea (cutânea fixa, linfocutânea e cutânea disseminada), 

a extracutânea (pulmonar primária, ocular, articular e ósseo) e a forma 

sistêmica (FARIAS et al., 1997; SAMPAIO et al.,  2000; SCHUBACH & 

SCHUBACH 2000; LARSSON et al., 2011).  

A forma cutânea fixa da esporotricose é caracterizada por uma lesão 

primária restrita ao ponto de inoculação, enquanto que na linfocutânea ocorre 

comprometimento da cadeia linfática adjacente à lesão primaria. Essas 

apresentações clínicas são as de maior ocorrência em cães e humanos 

(DONADEL et al., 1993; FARIAS et al., 1997; SCHUBACH & SCHUBACH, 

2000; MOTSWALEDI et al.,  2011). Na cutânea disseminada, múltiplas lesões 

distribuem-se pelo tegumento cutâneo e muitas vezes evoluem para forma 

sistêmica da doença com o envolvimento de um ou mais órgãos internos, 

incluindo tecido articular, ósseo, pulmonar, nervoso, hepático e ocular. Essa 

forma está associada freqüentemente a indivíduos imunocomprometidos e 

felinos domésticos (MARQUES et al., 1993; NETO et al., 1999; NOBRE et al., 
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2001; ROCHA et al., 2001; HARDMAN et al., 2005; COLODEL et al., 2009; 

PEREIRA et al., 2011).   

As lesões cutâneas são caracterizadas pela formação de eritema, 

nódulos de consistência firme ou flutuante que posteriormente evoluem para 

uma lesão com centro necrótico-ulcerado, podendo drenar exsudato de 

aspecto serosanguinolento de coloração castanho avermelhado originando 

crostas (DONADEL et al.,1993; SAMPAIO et al., 2000, SCHUBACH & 

SCHUBACH, 2000; NOBRE et al., 2005, MEINERZ et al., 2007b; 

MOTSWALEDI et al.,  2011). Nas espécies canina e felina, as lesões 

distribuem-se principalmente pela região cefálica, porção distal dos membros e 

base da cauda, comumente observando-se linfadenopatia regional ou 

generalizada (MARQUES et al., 1993; FARIAS et al., 1997; SANTOS et al., 

2005; RAMADINHA et al., 2006 LARSSON, et al., 2011). As lesões se 

assemelham àquelas observadas em outras enfermidades erodo-ulcerativas, 

principalmente em felinos, como o carcinoma epidermóide, criptococose, 

piodermites e leishmaniose, sendo essas enfermidades consideradas 

dignóstico diferencial para a micose, o que demonstra a importância do exame 

micológico para diagnóstico de certeza (SCHUBACH & SCHUBACH, 2000; 

NOBRE et al., 2002; RAMADINHA et al., 2006; ARECHAVALA et al., 2011).  

A cultura micológica de exsudatos, tecidos ou aspirados de lesões, 

permite a confirmação do diagnóstico da esporotricose. A visualização direta do 

microrganismo é difícil em exsudatos de lesão em humanos, devido à pequena 

quantidade do agente presente. Ao passo que em felinos o exame citológico, 

freqüentemente, revela a presença de grande quantidade do microrganismo, 

polimorfo, localizado inter ou intracelular. O S. schenckii se desenvolve bem em 
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vários meios de cultivo, entre eles o meio ágar Sabouraud com cloranfenicol 

acrescido de cicloheximida, podendo, também ser cultivado em meios como 

ágar-fubá, infusão cérebro coração (BHI) e ágar batata (KNOW-CHUNG; 

BENNETT, 1992; LACAZ et al., 2002).  

A visualização do S. schenckii nas lesões pode ser realizada através 

do exame histopatológico. Os cortes teciduais corados pelas técnicas 

histoquímicas de hematoxilina-eosina (HE), Ácido Periódico de Schiff (PAS) e 

metenamina argêntica de Gomori-Grocott permitem evidenciar a reação 

inflamatória e as células leveduriforme do microrganismo, respectivamente. No 

HE são observadas leveduras pleomórficas, com corpos celulares pequenos, 

ovaladas ou alongadas  que devido a retração da parede celular mostram-se 

envoltas por um halo de coloração clara, que podem se localizar no interior ou 

não de células fagocitárias. Quando corados pela prata metenamina de 

Gomori-Gracott, observam-se formas em navetas, arredondada com 

brotamentos simples ou múltiplos. Corados em PAS observa-se corpo celular 

basofílico, halo claro e rima periférica vermelha. No entanto, as formas 

parasitárias do agente podem não ser visualizadas, mesmo em casos de 

lesões ativas, com cultura positiva (FLEURY et al., 2001; LOPES-BEZERRA, et 

al., 2006). 

A reação inflamatória observada no exame histopatológico resultante 

das formas clínicas de esporotricose é predominantemente piogranulomatosa 

composta principalmente por células polimorfonucleares e células gigantes. A 

formação de granulomas com microabscedação central pode ser observada na 

epiderme, derme, tecido subcutâneo e/ou outros tecidos, na forma sistêmica da 

enfermidade. O granuloma causado pelo S. schenckii, de forma geral 
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apresenta centro supurativo, necrótico, circundado por inflamação 

granulomatosa epitelióide, com grande número de células gigantes, 

multinucleadas e halo linfoplasmocitário circundado por tecido de granulação e 

fibrose (MIYAJI & NISHIMURA, 1982, MORRIS-JONES, 2002; LOPES-

BEZERRA et al., 2006).  

Os mecanismos de defesa frente ao S. schenckii não estão 

completamente elucidados. Estudos prévios descrevem a imunidade celular 

representando um importante papel na defesa do organismo, visto que a 

micose se manifesta de forma mais grave em animais experimentais atímicos 

(CARLOS et al., 1992; TACHIBANA et al., 1999; FERNANDEZ et al., 2000; 

MAIA et al., 2006). Neste contexto os neutrófilos, macrófagos e células 

dendríticas são as principais células de defesa por desempenharem funções de 

fagocitose, ativação da imunidade adaptativa através da produção de 

mediadores pró-inflamatórios, incluindo citocinas e quimiocinas, além de 

realizarem o processo de apresentação de antígenos (ROMANI et al., 2002; 

ROMANI, 2004; SHOHAM & LEVITZ, 2005; UENOTSUCHI et al.,2006). 

Tachibana e colaboradores (1999) demonstraram que a imunidade 

adquirida contra S. schenckii é principalmente realizada pelos macrófagos 

ativados por interferon-gama (IFN-γ) produzido por LT CD4+. Esses dados 

também foram observados em estudos realizados por Fernandez et al. (2000) 

onde foi descrito que macrófagos peritoneais de camundongos são capazes de 

eliminar o agente apenas após ativação celular com IFN-γ e LPS com 

concomitante produção de óxido nítrico (NO). Nesse mesmo estudo foi 

observado que e os animais experimentais que não possuíam o gene para IFN-

γ eram mais suscetíveis à esporotricose sistêmica. O papel protetor do NO 
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durante o processo infeccioso, foi confirmado após a observação de que 

animais infectados e tratados com inibidor da NO sintase tinham uma menor 

sobrevivência (FERNANDEZ et al., 2000). 

O oxido nítrico é um radical livre gasoso que funciona 

predominantemente como molécula mensageira e efetora de vários processos 

biológicos. Um grupo de enzimas denominadas NO-sintases (NOS) são 

responsáveis por catalisar a síntese de óxido nítrico nos mamíferos, há três 

isoformas de NO-sintase, a NOS I (neuronal ou nNOS), a NOS II (induzida ou  

iNOS) e a NOS III (endotelial ou eNOS) (KNOWLES, 1996).  

A NO-sintase induzida (iNOS) está presente em vários tecidos e 

células como macrófagos, células de Kupffer, hepatócitos, neutrófilos, vasos e 

epitélio pulmonar. Esta enzima produz oxido nítrico em resposta a estímulos 

celulares como endotoxina bacteriana (LPS) e mediadores endógenos 

proinflamatórios. Uma das reações melhor estudadas da atividade do NO é a 

da interação com ânion superóxido (O2-) produzindo peroxinitrito (ONOO-), que 

é um potente oxidante de proteína, ainda causa a inativação na célula alvo de 

proteínas importantes para o ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons e 

síntese de DNA (MONCADA, 1991; KNOWLES, 1994; VASQUEZ-TORRES et 

al., 1995). 

O efeito microbicida do NO em infecções bacterianas e fúngicas 

ocorrem primeiramente através da ativação do IFN- γ e TNF-α que por sua vez 

ativam macrófagos promovendo a expressão de  iNOS e consequentemente a 

produção de óxido nítrico. Durante a fagocitose a um incremento no “burst” 

oxidativo, além da atividade citostática e citotóxica sobre esses 

microorganismos (MACMICKING et al., 1997; GONZALES et al., 2000). 
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Estudos demonstraram que a resposta imune celular é deprimida entre 

a terceira e sexta semana de infecção, quando é possível observar um 

aumento na multiplicação fúngica, em animais experimentais, indicando um 

agravamento da doença. Essa depressão na imunidade pode em parte ser 

devido à produção anormal de interleucina-1 (IL-1) e fator de necrose tumoral 

alfa (TNF-α) pelos macrófagos ativados, prejudicando assim a amplificação da 

resposta imune (CARLOS et al.,1994; CARLOS et al., 1999, MAIA et al., 2006). 

Estudos recentes em ratos inoculados experimentalmente evidenciaram que 

antígeno de S. schenckii induz resposta humoral específica com a presença de 

IgG1 e IgG3. Altos níveis de IgG1 contribuem para que a imunidade humoral 

controle a infecção, visto que essa é uma importante imunoglobulina na 

neutralização do antígeno, estando envolvido com a opsonização e aumento da 

eficiência na fagocitose (NASCIMENTO & ALMEIDA, 2005). 

 

2.3. Tratamento da esporotricose 

Dentre os principais fármacos antifúngicos utilizados para o tratamento 

da esporotricose compreendem o iodeto de potássio, anfotericina B, 

itraconazol, terbinafina e fluconazol. A escolha terapêutica é dependente da 

forma clínica, extensão das lesões cutâneas, efeitos colaterais e envolvimento 

sistêmico da micose (NOBRE et al., 2002b; LOPES-BEZERRA et al., 2006). 

Os iodetos, em especial o iodeto de potássio, foram as primeiras 

substâncias a serem utilizadas na terapia da esporotricose, representando 

alternativa eficaz e de baixo custo.  Porém, em Medicina Veterinária teve seu 

uso limitado, devido aos freqüentes efeitos tóxicos principalmente na espécie 

felina, espécie normalmente sensível aos preparados contendo iodo (ZAPEDA 
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et al., 1990; KELLY & KLARRK, 1991; FARIAS et al., 1997; COSKUN et al., 

2004; YAMADA et al., 2011.)  

A anfotericina B, por sua vez, foi introduzida em 1956 e permanece 

sendo um fármaco muito utilizado para as formas sistêmicas da enfermidade 

em humanos. No entanto, devido a sua toxicidade, principalmente renal, além 

da limitação de ser utilizado pela via endovenosa, tem seu uso restrito nos 

animais domésticos (GALLIS et al., 1990; HOPPE-TICHY, 1997 COSTA et al., 

2011).  

A terbinafina, antifúngico do grupo das alilaminas, tem sido avaliada 

como uma alternativa para o tratamento da esporotricose, sendo que estudos 

in vitro e in vivo demonstraram boa atividade frente ao S. schenckii, assim 

como, boa tolerabilidade e ação no tratamento da esporotricose cutânea e 

cutânea linfática. (KAUFFMAN et al., 2000; MORISHITA et al., 2001; ODDS, 

2003; COSKUN et al., 2004; TRILLES et al., 2005; KHOLER et al., 2006; 

MEINERZ et al., 2007a;  HEIDRICH,  et al., 2011).  

Os antifúngicos do grupo dos azóis correspondem a outra alternativa 

terapêutica intensamente utilizada para esporotricose. Esses são 

estruturalmente relacionados, compondo fármacos de amplo espectro com 

similar mecanismo de ação, variando a farmacocinética, toxicidade e uso 

clínico. A estrutura química compreende basicamente, um ou mais anéis de 

cinco átomos de carbono (anel azólico), unidos ao restante da molécula por 

ligações do tipo C-N. Os imidazóis contêm dois átomos de nitrogênio no anel 

azólico e os triazóis, por sua vez foi introduzido um terceiro átomo de 

nitrogênio. A substituição do anel imidazólico por triazólico favoreceu o amplo 

espectro de ação e seletividade para o citocromo P450 da célula fúngica com 
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isso o itraconazol, antifúngico triazol, se liga mais especificamente ao citocromo 

celular fúngico do que àqueles pertencentes aos mamíferos, diminuindo a 

interação com o sistema enzimático humano e animal, promovendo maior 

segurança de uso do fármaco (PIERARD et al., 2000; FARIAS & GILFFRIDA, 

2002; CATALÁN & MONTEJO, 2006). 

 

2.3.1. Itraconazol 

Dentre os fármacos do grupo dos azóis, o itraconazol é o principal 

antifúngico para uso em Medicina Veterinária frente a diferentes micoses, 

surgiu na década de noventa como uma alternativa terapêutica eficaz e com 

menos efeitos colaterais em comparação aos antifúngicos normalmente 

utilizados para o tratamento da esporotricose. No entanto o uso indiscriminado 

dos azóis tem ocasionado resistência, com isso falha terapêutica e recidiva da 

doença (KAUFFMAN et al., 2000; ROCHETTE et al., 2003; KOHLER et al., 

2004; SCHUBACH et al., 2004; CATALÁN & MONTEJO, 2006;  BARROS et 

al., 2011). 

O mecanismo de ação do itraconazol baseia-se na capacidade do 

fármaco de bloquear a síntese do ergosterol, um componente vital da 

membrana da célula fúngica. Isso ocorre através da inibição seletiva da enzima 

14 alfa-demetilase, dependente do citocromo P-450, que participa da 

conversão de lanosterol a ergosterol. Conseqüentemente há um acúmulo de 

uma série de precursores metilados com a concomitante diminuição, ou mesmo 

a ausência, do produto final da via biossintética. Este bloqueio acarreta o 

aumento da permeabilidade da membrana celular, desencadeando alterações 

morfológicas que resultam em inibição do crescimento fúngico e necrose 
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celular. A atividade é primariamente fungiostática, podendo ser fungicida em 

doses elevadas frente a determinadas espécies fúngicas (JAHAM et al., 2000; 

FARIAS & GILFFRIDA, 2002; NOBRE et al., 2002b). 

O itraconazol é altamente lipofílico apresentando baixa solubilidade em 

soluções aquosas e rápida absorção pela via oral, aconselhando-se a sua 

administração juntamente com refeições ricas em lipídios para sua melhor 

biodisponibilidade. A absorção é dependente do pH gástrico, assim para 

melhores resultados sugere-se que seja evitada a administração simultânea à 

fármacos que provoquem a diminuição da acidez estomacal como cimetidina e 

ranitidina.  O antifúngico tem ampla distribuição tecidual, explicando a sua ação 

em diferentes sítios anatômicos de infecção, contudo apresenta pouca 

concentração no fluído cérebro-espinhal, saliva e fluidos oculares. A sua 

metabolização é hepática, sendo eliminado principalmente através das fezes e 

em menor quantidade na urina (BUSTAMANTE & CAMPOS, 2004; CATALÁN 

& MONTEJO, 2006). 

Devido as suas propriedades farmacológicas, o itraconazol vem sendo 

amplamente empregado na terapêutica das micoses superficiais e sistêmicas 

inclusive em pacientes imunocomprometidos. Em especial para a 

esporotricose, o fármaco demonstrou grande atividade em estudos in vitro e in 

vivo, em pacientes apresentando as formas cutâneas, linfocutâneas e extra-

cutâneas da micose em doses variando de 100 a 400mg/dia (MATSUMOTO et 

al., 2000; BONIFAZ et al., 2001; MCGINNIS et al., 2001; STALKUP et al., 2002; 

BUSTAMANTE & CAMPOS, 2004, ALVARADO-RAMÍREZ & TORRES-

RODRÍGUEZ, 2007; MEINERZ  et al., 2007a; BARROS et al, 2011).  
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Em Medicina Veterinária, o itraconazol é indicado para o tratamento da 

dermatofitose, blastomicose e aspergilose nasal em cães nas doses de 5 a 

10mg/kg. Em felinos é utilizado no tratamento das dermatofitoses e 

criptococose nas mesmas doses prescritas para cães, sendo que para a 

esporotricose as doses podem variar de 10 a 40mg/kg (NOBRE et al., 2002a; 

ROCHETTE et al., 2003; SCHUBACH et al., 2004; MARTINS, 2008; COLODEL 

et al., 2009).  

Mesmo sendo considerado um fármaco com reduzida toxicidade, são 

descritos como os principais efeitos adversos anorexia, hipocalemia, náuseas, 

vômitos, hipertensão e cefaléia. Pode haver ainda aumento de enzimas 

hepáticas como a fosfatase alcalina. O fármaco é contra-indicado na gravidez, 

lactação e em pacientes com doença hepática. Em felinos foram descrito 

efeitos como anorexia e ocasionalmente sinais gastrointestinais (AMICHAI & 

GRUNWALD, 1998; KAUFFMANN et al., 2000; ROCHETTE et al., 2003 

COSTA et al., 2011;). 

 

2.4. Imunomoduladores  

2.4.1.  β (1-3) glucana  

Os polissacarídeos presentes na parede celular fúngica apresentam a 

capacidade de alterar a resposta imunológica, sendo assim denominados 

imunomoduladores. Farmacologicamente têm sido classificados como 

modificadores de resposta biológica (BRM) apresentando diversas aplicações. 

São crescentes os estudos envolvendo essas estruturas, se destacando os 

relacionados à ativação de células do sistema imune, assim como a avaliação 

da atividade antitumoral frente a diferentes modelos e ativação do sistema de 
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coagulação (MÜLLER et al., 1996;., Di LUZIO, 1999; MIZUNO et al., 1999; 

TZIABANOS,2000; COOK et al., 2001; HAN et al., 2001; PELIZON et al., 2005; 

ARAÚJO-FILHO et al., 2006; MARQUES et al., 2006; SILVA et al., 2006; 

BUGNI, et al., 2008; NOVAK & VETVICKA, 2008;  GARRITANO et al., 2010).  

Entre os polissacarídeos mais estudados estão as β-glucanas, tanto 

particuladas quanto as solúveis em água, as quais podem ser obtidas de 

diversas espécies de plantas e microrganismos (WAKSHULL et al., 1999; 

TZIABANOS, 2000; NOVAK & VETVICKA, 2008). Pesquisadores vêm 

estudando desde 1940 um produto com atividade imunomodulatória derivado 

da parede celular da levedura Saccharomyces cerevisiae denominado 

Zimosan, que é constituído de proteínas, lipídios e polissacarideos, sendo que 

na década de 60 foi relatada que a substância ativa do produto era o 

polissacarídeo β - D - glucana (RIGGI & DI LUZIO, 1961; FITZPATRICK & 

DICARLO, 1964).  

A parede celular do Saccharomyces cerevisiae é formada por três 

componentes principais, sendo o maior deles a glucana. Este polímero de 

glicose possui ligações β(1-3) e β(1-6) seguido de mananaproteínas 

constituídas de polímeros de manose (20 -23%) e quitina um polímero de β (1-

4) N-acetilglicosamina (2%). As mananaproteinas se localizam na parte externa 

da parede celular, enquanto as glucanas e a quitina na região interna adjacente 

a membrana plasmática. As β (1-3) são sintetizadas a partir da membrana 

plasmática pela enzima β (1-3) sintetase, enquanto a β (1-6) é sintetizada no 

interior do retículo endoplasmático. Cerca de 85% das glucanas encontradas 

na parede do S. cerevisiae são compostas por ligações β (1-3) enquanto 

somente 3% são de ligações β (1-6). As cadeias de β (1-3) glucana possuem 
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uma estrutura helicoidal tripla e as suas principais funções são manter a rigidez 

e a forma celular (SANDULA et al., 1995; KLIS et al., 2002; KLIS et al., 2006; 

MAGNANI & CASTRO-GOMEZ, 2008; HOFER & POSPÍŠIL, 2011). 

Ainda não está completamente elucidada qual a estrutura básica 

necessária para o desencadeamento da atividade biológica das glucanas. 

Sabe-se que as características físico-químicas, entre elas solubilidade, peso 

molecular, conformação espacial e quantidade de ramificações β (1-6) presente 

na partícula utilizada, podem influenciar no tipo de estimulação (BROWN & 

GORDON, 2003; NOVAK & VETVICKA, 2008). Assim, as glucanas com altos 

pesos moleculares e insolúveis, estimulam de forma eficaz o sistema imune, 

porém podem causar diversos efeitos colaterais como formação de abcessos, 

asma e em casos extremos, toxicidade letal, quando associada a determinados 

fármacos antiinflamatórios (OHNO et al., 1995; MIZUNO, 1999; BROWN & 

GORDON, 2005). 

As β (1-3) glucanas estimulam o sistema imune do hospedeiro frente a 

diferentes microrganismos, além de serem moduladoras da resposta celular e 

humoral. Estudos comprovam a sua ação antitumoral e estimulante da 

hematopoiese, assim como descrevem as suas propriedades antioxidantes e 

hipocolesterêmica (MEIRA  et al., 1996; KELLOFF et al., 1999; TOKUNAKA et 

al., 2000; TAKAHASHI et al., 2001; LEE et al., 2002; PELIZON, et al., 2005; 

PICKA, et al., 2005; ARAÚJO-FILHO et al., 2006; MARQUES et al., 2006; AI et 

al., 2007, SENER et al., 2007; HOFER & POSPÍŠIL, 2011). 

Segundo Here e colaboradores (2004), alguns fungos patogênicos 

mascaram sua β-glucana, ou parte dela, evitando com isso o reconhecimento 

pelas células de defesa do hospedeiro e, assim diminuindo significativamente 
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as respostas pró-inflamatórias para a infecção.  Essa camuflagem da β-glucana 

também favorece a colonização comensal de fungos oportunistas, que por sua 

vez tornam o hospedeiro mais propenso a doenças (WHEELER & FINK, 2006). 

As glucanas são reconhecidas pelo sistema imune do hospedeiro 

através de receptores de superfície, que auxiliam no reconhecimento e controle 

de patógenos fúngicos. Porém essa ativação do sistema imune é prejudicada 

pela camada externa da parede celular composta por mananas. Os receptores 

para D-manose, por sua vez, não são expressos em monócitos circulantes e a 

sua expressão em macrófagos é regulada por glicocorticóides que aumentam 

sua expressão e pela liberação de interferon gama (IFN-γ) que age de forma 

inversa diminuindo sua expressão. Várias células dos mamíferos possuem 

receptores capazes de reconhecer e interagir com a β glucana principalmente 

leucócitos, incluindo macrófagos, monócitos, neutrófilos e Natural Killer (NK), 

assim como células endoteliais, e os fibroblastos (BROWN & GORDON, 2003; 

BORCHERS et al., 2004; ROEDER et al., 2004; NETEA et al., 2006; BROWN, 

2006; HOFER & POSPÍŠIL, 2011). Os receptores de β -D-glucanas conhecidos 

são CR3, lactosilceramida e dectin-1 sendo que destes o último parece ter um 

papel essencial na ativação da defesa do hospedeiro (TAYLOR et al., 2002; 

ADACHI et al., 2004; BROWN & GORDON, 2005; BROWN, 2006).    

O receptor de complemento CR3 é expresso em células mielóides, 

células NK, e em alguns linfócitos, tem função de adesão celular e de estímulo 

a fagocitose em partículas de iC3b (molécula do sistema complemento) 

opsonizadas e não opsonizadas. Lactosilceramida é um glicoesfingolipideo 

encontrado em muitas células entre elas os linfócitos. O receptor dectin-1 é 

considerado o de maior importância na ativação das células imunes, possui 
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dois ligantes um para polissacarídeos exógenos e outro co-estimulatório de 

células T. Estes receptores localizam-se nas células dendríticas, células de 

Langerhans da pele, monócitos/macrófagos e neutrófilos (TAYLOR et al., 2002; 

ZHANG et al., 2002; GANTNER et al., 2003; ADACHI et al., 2004; BROWN & 

GORDON, 2005; GOODRIDGE et al., 2009). Estudos evidenciaram que 

macrófagos peritoneais de camundongos possuem receptores para β-glucanas, 

agindo através da ativação dessas células, caracterizada principalmente pela 

secreção de IL-1, IL-6, TNF-α, além da produção de NO, O2, H2O2 e aumento 

da atividade fagocítica (ABEL & CZOP, 1992; SAKURAI et al., 1992; ADACHI 

et al., 1993).  

A ausência de β-glucanases nos mamíferos é outro fator que contribui 

para a atividade biológica da β-glucana, assim como sua longa permanência 

nesses sistemas orgânicos, permitindo com isso que o polissacarídeo se 

acumule em órgãos do sistema reticuloendotelial sem sofrer mudanças 

estruturais significativas (SUDA et al., 1992; BROWN & GORDON, 2003;). De 

forma lenta os principais meios de metabolização da β-glucana são a secreção 

através da filtração glomerular e a oxidação (SUDA et al., 1996; MIURA et al., 

2003;). Para avaliar a relação entre permanência da β-glucana no organismo 

dos mamíferos e atividade imunomodulatória, Ohno e colaboradores, (2004) 

realizaram um estudo onde foi utilizada uma β-glucana solubilizada por 

oxidação, com estrutura possivelmente similar àquela depositada em 

mamíferos, e foi constatado o estímulo para biossíntese de IL-8 e atividade 

antitumoral. 

Estudos in vivo, utilizando glucana por via intraperitoneal para 

tratamento de peritonite por Escherichia coli, demonstraram resultados 
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satisfatórios, onde o grupo tratado apresentou bacteremia decrescente após 

seis horas de inoculação, enquanto o controle apresentou bacteremia 

progressiva. Neste mesmo estudo foi observada ainda uma redução 

significativa, de 81% para 9% na mortalidade dos animais (WILLIANS et al., 

1983). Outros autores verificaram que animais experimentais tratados com a 

glucana e submetidos à sepse, tiveram maior sobrevida, assim como menor 

quantificação nas unidades formadoras de colônias bacterianas em detrimento 

dos grupos controle (CRISPIM et al., 2004; ARAUJO-FILHO et al, 2006). Da 

mesma forma Lahnborg e colaboradores (1982), ao produzirem sepse intra-

abdominal em ratos, obtiveram mortalidade de 80% no grupo controle, 40% no 

grupo ampicilina enquanto que no grupo ampicilina com glucana todos os ratos 

sobreviveram. Em outro estudo, com animais infectados por Staphylococcus 

aureus, foi demonstrado que a associação do imunoestimulante ao antibiótico 

apresentou de oito a vinte vezes mais eficácia quando comparado aos animais 

que receberam somente o antibiótico (KAISER & KERNODLE, 1998). 

Segundo Stuyven et al (2009), leitões que foram suplementados com 

glucana na dieta por duas semanas após desmame mostraram-se menos 

suscetíveis a cepas de Escherichia coli causadora de diarréia, com isso 

sugeriram que a glucana poderia ser  uma alternativa ao uso de antibióticos 

para a prevenção de infecções nesse período. 

A β glucana também foi relatada em outro estudo realizado por Zekovic 

e colaboradores (2005), como sendo potencializadora na ação de linfócitos T 

ativados por antígenos celulares, da mesma forma, Hetland & Sandre (2002) 

revelaram que esta substância aumenta a atividade funcional de macrófagos, 

neutrófilos e células NK.  
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Em se tratando das doenças fúngicas, Azevedo e colaboradores 

(2005), relataram um caso de cromoblastomicose pelo fungo Fonsecaea 

pedrosoi refratário ao tratamento com 400mg de itraconazol durante três anos. 

Foi instituída a terapia com a glucana associada ao antifúngico, na dose de 

5mg uma vez por semana via intramuscular, e após um mês de tratamento foi 

possível observar regressão lenta das lesões. A resposta imune também foi 

modificada. Antes do tratamento com o imunoestimulante o paciente 

apresentava redução no número de linfócitos, produção preferencial de IL-10 e 

TNF-α, sem ser detectado IFN-γ e após a administração da glucana foi 

observad o aumento significativo na linfoproliferação, diminuição de IL-10 e 

aumento significativo de IFN-γ e TNF-α. 

O uso de glucana como tratamento preventivo das micoses foi avaliado 

por Pelizon et al (2005), onde camundongos foram tratados com glucana pela 

via intraperitoneal e posteriormente inoculados com o fungo Paracoccidioides 

brasiliensis. Os resultados demonstraram que os macrófagos peritoneais do 

grupo β glucana tiveram uma atividade microbicida maior do que o grupo não 

tratado, verificado pela menor quantidade de unidade formadora de colônia e 

uma maior produção de IL-12 e TNF-α sob estimulo do S.aureus no grupo 

tratado previamente com glucana. 

Em relação à esporotricose, em estudo prévio desenvolvido pelo grupo 

de pesquisa em micologia-UFPel, utilizando modelo murino com a forma 

cutânea da enfermidade, foi constatado que os animais que receberam o 

imunomodulador associado ao antifúngico itraconazol ao final do período 

experimental de seis semanas, apresentaram menor quantidade de unidades 

formadoras de colônia fúngica no ponto de inoculação, assim como tiveram o 
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maior números de animais com lesões de esporotricose cicatrizadas ou em 

processo de cicatrização, tendo diferença estatística dos outros grupos de 

tratamento (Martins, 2008).    

Da mesma forma, utilizando a β glucana em associação ao Fluconazol 

no tratamento da criptococose sistêmica experimental, foi observado por Faria 

(2010) que nesse grupo os animais tiveram resultados melhores em todos os 

parâmentros analisados, ou seja, ausência de sinais clínicos de criptococose 

ao final do experimento, menor retroisolamento do agente e menor 

quantificação de unidades formadora de colônias fungicas dos órgãos 

analisados. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Modelo experimental 

Para a realização do estudo foram utilizados 96 ratos albinos (Rattus 

norvergicus), linhagem Wistar, machos, com oito semanas de idade e massa 

corporal variando de 320 a 360 gramas. Os animais foram alojados em gaiolas 

de polipropileno por um período de sete semanas na sala de experimentação 

do Biotério Central da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) com  controle 

de temperatura, umidade, ventilação, ciclo de claro e escuro de 12 horas, 

recebendo dieta e água ad libitum. 

Este estudo foi previamente aprovado pela Comissão de Ética e 

Experimentação Animal (CEEA) da Universidade Federal de Pelotas-UFPel. 

 

3.2. Grupos experimentais 

Foram constituídos seis grupos experimentais com 16 animais cada 

sendo eles: Grupo Glucana - pré e pós (G1), grupo Glucana- pós (G2), grupo 

controle (G3), grupo Glucana associado ao Itraconazol (G4), grupo Itraconazol 

(G5) e Grupo Glucana 2 associado ao itraconazol (G6)(Tabela 1).   
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Tabela 1- Grupos experimentais e seus respectivos tratamentos. 

Grupos 

experimentais  

Tratamento 

G1 Tratado com três doses de  β (1-3) glucana pré inoculação 

nos dias 8, 4, 0, e pós inoculação foram tratados com água 

destilada estéril diariamente e 0,5 mg de  β (1-3) glucana 

semanalmente 

G2 Tratado com água destilada estéril diariamente e 0,5 mg de  

β (1-3) glucana semanalmente 

G3 Tratado com água destilada estéril diariamente e solução 

fisiológica semanalmente 

G4 Tratado com 10 mg/Kg de Itraconazol diariamente e 0,5 mg 

de β (1-3) glucana semanalmente 

G5 Tratado com 10 mg/Kg de Itraconazol diariamente e solução 

salina semanalmente 

G6 Tratado com 10 mg/Kg de Itraconazol diariamente  0,5 mg de 

β (1-3) glucana duas vezes na semana. 

 

 

3.3. Isolado de Sporothrix schenckii  

Foi utilizado isolado de S. schenckii pigmentado e termotolerante (MIC-

581), proveniente de um canino com esporotricose cutânea (Figura 1). O fungo 

foi armazenado na Micoteca do Setor de Micologia do Laboratório de Doenças 

Infecciosas – Faculdade de Veterinária/UFPel/RS, sendo mantido na sua fase 

micelial a partir de subculturas em placas contendo meio Ágar Sabouraud 

dextrose acrescido de cloranfenicol com cicloheximida a 25ºC. 

 



 

Figura 1- Colônia filamentosa de 
dextrose acrescido de cloranfenicol e cicloheximida proveniente de 
esporotricose canina (Setor de Micologia, FV

 
 

3.4. Preparo do inóculo fúngico 

O inóculo fúngico foi preparado a partir de colônia filamentosa do 

schenckii cultivada em meio ágar Sabouraud dextrose acrescido de 

cloranfenicol com cicloheximida a 25

da colônia foram removidos do meio de cultura com auxílio de lâmina de bisturi 

estéril e transferidos para um tubo contendo solução salina tamponada (PBS) 

(Figura 2A e 2B), filtradas em camada dupla de gaze estéril, centrifugadas 

(1500 rpm/ 15 minutos) e lavadas duas vez

padronizadas em 2x10

espectofotômetro (Figura 

 

 

 

 

 

 

Colônia filamentosa de Sporothrix schenckii em Ágar Sabouraud 
dextrose acrescido de cloranfenicol e cicloheximida proveniente de 

(Setor de Micologia, FV/UFPel). 

Preparo do inóculo fúngico  

O inóculo fúngico foi preparado a partir de colônia filamentosa do 

cultivada em meio ágar Sabouraud dextrose acrescido de 

cloranfenicol com cicloheximida a 25οC por um período de 10 dias. Fragmentos 

m removidos do meio de cultura com auxílio de lâmina de bisturi 

estéril e transferidos para um tubo contendo solução salina tamponada (PBS) 

2A e 2B), filtradas em camada dupla de gaze estéril, centrifugadas 

(1500 rpm/ 15 minutos) e lavadas duas vezes com PBS, homogeneizada e 

padronizadas em 2x103 células de S. schenckii/ml com auxilio de 

ura  2C e 2D).       
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em Ágar Sabouraud 
dextrose acrescido de cloranfenicol e cicloheximida proveniente de 

O inóculo fúngico foi preparado a partir de colônia filamentosa do S. 

cultivada em meio ágar Sabouraud dextrose acrescido de 

C por um período de 10 dias. Fragmentos 

m removidos do meio de cultura com auxílio de lâmina de bisturi 

estéril e transferidos para um tubo contendo solução salina tamponada (PBS) 

2A e 2B), filtradas em camada dupla de gaze estéril, centrifugadas 

es com PBS, homogeneizada e 

com auxilio de 
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Figura 2- Preparo do inóculo fúngico. (A) Retirada de fragmentos da colônia de 
Sporothrix schenckii do meio de cultura com auxilio de lâmina de bisturi estéril; 
(B) Transferência dos fragmentos fúngicos para tubo de ensaio contendo 
solução salina tamponada estéril (PBS); (C) Inóculo fúngico após filtragem e 
lavagem em PBS; (D) Inóculo de S. schenckii padronizado em 2x103 células/ml 
(Setor de Micologia, FV/UFPel). 

 

3.5. Inoculação experimental 

A suspensão de células fúngicas na concentração de 2X103 células de 

S. schenckii/mL foram inoculadas em volume de 0,1mL pela via intraperitonial e 

a mesma dosagem pela veia lateral da cauda em todos os animais (Figura 3A e 

3B). 

 

 

 

 

A B 

C D 



 

Figura 3 – Inoculação experimental com o inóculo 
intraperitonial (A), inoculação experimental com o inóculo fúngico através da 
veia lateral da cauda (B)

 

 

3.6. Tratamento dos animais experimentais com esporotric ose 

O tratamento dos animais experimentais foi iniciado sete dias após a 

inoculação e foi mantido por um período de 30 dias ini

do grupo G1, que iniciou o período de tratamento oito dias antes da inoculação.

Os animais foram tratados co

GRUPOS 

G1 receberam três doses do imunomodulador 

via subcutânea (SC) nos dias 8, 4, 0, pr

e receberam após inoculação 0,5ml de água destilada estéril via 

oral (VO) e 

G2 receberam pós

e 0,5mg de 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoculação experimental com o inóculo fúngico através da via 
intraperitonial (A), inoculação experimental com o inóculo fúngico através da 

 (Setor de Micologia, FV/UFPel). 

Tratamento dos animais experimentais com esporotric ose 

O tratamento dos animais experimentais foi iniciado sete dias após a 

foi mantido por um período de 30 dias ininterruptos

do grupo G1, que iniciou o período de tratamento oito dias antes da inoculação.

Os animais foram tratados conforme o protocolo a seguir: 

TRATAMENTOS 

receberam três doses do imunomodulador β (1-3) glucana pela 

via subcutânea (SC) nos dias 8, 4, 0, previamente a inoculação 

e receberam após inoculação 0,5ml de água destilada estéril via 

oral (VO) e 0,5mg de glucana (SC); 

receberam pós-inoculação 0,5ml de água destilada estéril, (VO) 

e 0,5mg de β (1-3) glucana (SC); 

A 
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fúngico através da via 
intraperitonial (A), inoculação experimental com o inóculo fúngico através da 

Tratamento dos animais experimentais com esporotric ose sistêmica  

O tratamento dos animais experimentais foi iniciado sete dias após a 

terruptos, com exceção 

do grupo G1, que iniciou o período de tratamento oito dias antes da inoculação.  

nforme o protocolo a seguir:  

3) glucana pela 

viamente a inoculação 

e receberam após inoculação 0,5ml de água destilada estéril via 

inoculação 0,5ml de água destilada estéril, (VO) 



 

G3 receberam 0,5ml de água destilada estéril (VO) e 0,25 ml de 

salina estéril (SC); 

G4 receberam

(1-3) glucana (SC);

G5  receberam 10mg/kg de itraconazol VO e 0,25 ml de salina 

estéril SC;

G6 receberam 10mg/kg de itraconazol VO associado a 0,5mg de 

(1-3) glucana (SC) duas vezes na semana.

 

 

A água destilada estéril e o antifúngico foram administrados por via oral 

diariamente com auxílio de sonda orogástrica (Fig

glucana e a solução salina foram administradas uma vez por semana por via 

subcutânea, com exceção do grupo 

vezes na semana pela mesma via já descrita

O itraconazol (Sporanox

macerado com auxilio de gral e pistilo e diluído em água destilada estéril. 

Posteriormente o fármaco foi homogeneizado em agitador (Vortex), sendo este 

procedimento realizado 

acordo com o peso de cada animal

submetidos a pesagens semanais.

A β (1-3) glucana foi utilizada na forma comercial injetável com o nome 

de Imuno-glucan®2. 

 
                                                          
1 Sporanox®- Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda
Paulo-SP,  CEP 05501-900 e
2 Imuno-glucan® - Laboratório Hebron Farmacêutica 
Agamenom Magalhães, Caruaru
Carneiro da Silva hebron@hebron.com.br

receberam 0,5ml de água destilada estéril (VO) e 0,25 ml de 

salina estéril (SC);  

receberam 10mg/kg de Itraconazol (VO) associado a 0,5mg de 

3) glucana (SC); 

receberam 10mg/kg de itraconazol VO e 0,25 ml de salina 

estéril SC; 

receberam 10mg/kg de itraconazol VO associado a 0,5mg de 

3) glucana (SC) duas vezes na semana. 

água destilada estéril e o antifúngico foram administrados por via oral 

diariamente com auxílio de sonda orogástrica (Figura 4A), enquanto a 

e a solução salina foram administradas uma vez por semana por via 

, com exceção do grupo G6 que recebeu o imunomodulador duas 

pela mesma via já descrita (Figura 4B).  

O itraconazol (Sporanox®1 – Janssen-Cilag) foi primeiramente 

macerado com auxilio de gral e pistilo e diluído em água destilada estéril. 

Posteriormente o fármaco foi homogeneizado em agitador (Vortex), sendo este 

procedimento realizado diariamente, obtendo-se assim a dose padrão d

acordo com o peso de cada animal, sendo que todos os animais eram 

submetidos a pesagens semanais.  

3) glucana foi utilizada na forma comercial injetável com o nome 

                   
Cilag Farmacêutica Ltda - Rua Gerivatiba, 207 - 11º andar Butantã, São 

-mail: sac@janbr.jnj.com 
Laboratório Hebron Farmacêutica – Rodovia BR 232, Km136, Bairro 

Agamenom Magalhães, Caruaru-PE, CEP: 55034-540. Farmacêutica Responsável: Rosa Lucia 
hebron@hebron.com.br  
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receberam 0,5ml de água destilada estéril (VO) e 0,25 ml de 

10mg/kg de Itraconazol (VO) associado a 0,5mg de β 

receberam 10mg/kg de itraconazol VO e 0,25 ml de salina 

receberam 10mg/kg de itraconazol VO associado a 0,5mg de β 

água destilada estéril e o antifúngico foram administrados por via oral 

4A), enquanto a β (1-3) 

e a solução salina foram administradas uma vez por semana por via 

6 que recebeu o imunomodulador duas 

Cilag) foi primeiramente 

macerado com auxilio de gral e pistilo e diluído em água destilada estéril. 

Posteriormente o fármaco foi homogeneizado em agitador (Vortex), sendo este 

se assim a dose padrão de 

sendo que todos os animais eram 

3) glucana foi utilizada na forma comercial injetável com o nome 

11º andar Butantã, São 

Rodovia BR 232, Km136, Bairro 
540. Farmacêutica Responsável: Rosa Lucia 
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Figura 4- Administração dos fármacos; (A) animais experimentais tratados por 
via oral com auxilio de sonda orogástrica; (B) animais experimentais tratados 
por via subcutânea (Setor de Micologia, FV/UFPel). 

 

3.7. Acompanhamento clínico dos animais experimenta is com 

esporotricose sistêmica  

        Durante o período experimental, os animais foram avaliados diariamente, 

quanto ao estado geral, evolução da enfermidade e ocorrência de óbitos. 

Semanalmente foram realizados relatórios nos quais foram descritos todas as 

alterações comportamentais e físicas presentes nos animais, para posterior 

avaliação da evolução da esporotricose experimental. Os parâmetros clínicos 

observados foram: aumento testicular, aumento da consistência testicular, 

desidratação, através do tempo de retorno cutâneo após pregueamento do 

mesmo, piloereção e presença de lesões cutâneas como edema, nódulos e 

úlceras, além de ser avaliado, alterações comportamentais como apatia ou 

agressividade. Foram utilizados para avaliação clínica escores que variou de 

zero a três (0-3), sendo o zero (0) - animais sem alteração; um (1) - animais 

com alteração leve; dois (2) - animais com alteração moderada e três (3) – 

animais com alterações graves. 

 

3.8. Necropsia dos animais experimentais  

A B 
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Para o melhor acompanhamento das lesões ocasionadas pela 

esporotricose sistêmica experimental, durante o desenvolvimento do estudo 

foram realizadas três necropsias, sendo a primeira no inicio do tratamento com 

10 dias de inoculação, a segunda duas semanas após e a última no final do 

período experimental. Nas duas primeiras foram escolhidos aleatoriamente três 

animais de cada grupo de observação, enquanto a terceira ocorreu com o 

restante dos animais experimentais.   

Os animais foram anestesiados com xilazina e quetamina e após foram 

eutanasiados com administração de Thiopental intraperitonial conforme 

resolução do CFMV n° 714/2002.  

Durante o procedimento de necropsia foi coletado sangue dos animais 

pela via intracardíaca, para a quantificação de óxido nítrico. 

Na necropsia foi avaliada a presença de lesões anatomopatológicas 

dos órgãos, condizentes com a esporotricose, bem como foi realizada a coleta 

do fígado, baço, testículo e pulmão de cada animal para avaliação 

histopatológica e retroisolamento do agente. Fragmento do baço foi pesado e 

separado para a realização da contagem de Unidades formadoras de colônias 

(UFC) de S.schenckii. 

         Os mesmos procedimentos descritos foram realizados com os 

animais que morreram durante o período experimental. 

 

3.9. Retroisolamento do Sporothrix schenckii 

O retroisolamento do agente foi obtido a partir de fragmentos dos 

órgãos coletados durante as necropsias provenientes do fígado, baço, 

testículo, rim, pulmão e demais órgãos caso fosse observado à presença de 
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lesões características da enfermidade. As amostras foram cultivadas em 

duplicata em placas contendo ágar Sabouraud acrescido de cloranfenicol e 

cicloheximida a 25ºC e 37ºC por até 10 dias para a caracterização macro e 

micromorfológica do agente. 

 

3.10. Avaliação da presença do fungo Sporothrix schenckii na cavidade 

oral dos animais inoculados pela via sistêmica 

  Os 96 animais com esporotricose sistêmica foram avaliados quanto a 

presença do S. schenckii na cavidade oral. Para tanto, realizou-se previamente 

a necropsia dos animais, com eles sedados, a fricção de Swab estéril na 

cavidade oral de todos os animais. Posteriormente esse material foi cultivado 

em placas de Petri, contendo meio de cultura ágar Sabouraud dextrose 

acrescido de cloranfenicol e cicloheximida e incubados a 25ºC por no mínimo 

sete dias, para após ser realizada a avaliação macroscópica e microscópica 

das colônias. 

 

3.11. Contagem de Unidades Formadoras de Colônias ( UFCs)  

 Para a realização da contagem das UFCs, fragmento do baço foi 

coletado, pesado e após ser semeado para o retroisolamento, foi macerado em 

gral com auxílio de pistilo. Posteriormente foi lavado com água destilada estéril 

(10 ml) e filtrado em camada dupla de gaze estéril. O filtrado (0,1 ml) foi 

cultivado em diluições seriadas (10-1, 10-2, 10-3) pela técnica de espalhamento 

sobre placa (em duplicata) em ágar Sabouraud dextrose acrescido de 

cloranfenicol e cicloheximida, incubados a 25oC durante seis dias quando foi 



 

realizada a contagem das UFCs das três diluições, e após foi calculada a 

média final por UFC. (Fig

 

           

 

                                                          

 

 

   

 

    

 

 

                                                                               

 

                                                      

Figura 5- Procedimento para contagem das unidades formadoras de colônias 
(UFC); (A) maceração do fragmento d
diluições seriadas da suspensão fúngica; (C) transferência da suspensão 
fúngica para placas; (D) suspensão fúngica semeada através da técnica de 
espalhamento com alça de Drigalski (Setor de Micologia, FV

 

3.12. Quant ificação de óxido nítrico presente no 

esporotricose sistêmica

Durante o procedimento de necropsia todos os animais foram 

submetidos à coleta de sangue pela 

seringa BD® (5mL), 

Imediatamente após a coleta, o sangue foi

realizada a contagem das UFCs das três diluições, e após foi calculada a 

(Figura 5A, 5B, 5C E 5D). 

                                                           

 

 

                                                                                

                                                       

Procedimento para contagem das unidades formadoras de colônias 
(UFC); (A) maceração do fragmento do baço com o auxilio de grau e pistilo; (B) 
diluições seriadas da suspensão fúngica; (C) transferência da suspensão 
fúngica para placas; (D) suspensão fúngica semeada através da técnica de 
espalhamento com alça de Drigalski (Setor de Micologia, FV/UFPel)

ificação de óxido nítrico presente no soro dos animais com 

esporotricose sistêmica  

Durante o procedimento de necropsia todos os animais foram 

sangue pela punção intra-cardíaca, utilizando agulha e 

 adicionados em tubos eppendorf 

Imediatamente após a coleta, o sangue foi centrifugado a 2500

A 

C D
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realizada a contagem das UFCs das três diluições, e após foi calculada a 

Procedimento para contagem das unidades formadoras de colônias 
auxilio de grau e pistilo; (B) 

diluições seriadas da suspensão fúngica; (C) transferência da suspensão 
fúngica para placas; (D) suspensão fúngica semeada através da técnica de 

UFPel). 

dos animais com 

Durante o procedimento de necropsia todos os animais foram 

utilizando agulha e 

 autoclavados. 

2500 rpm por 10 

B

D
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minutos e os soros foram separados e armazenados a -20ºC para posterior 

análise.  

Para a realização da quantificação de óxido nítrico (NO) nos diferentes 

grupos de tratamento foi utilizado o kit comercial produzido por Assay Designs 

– Ann Arbor, MI – USA. O ensaio envolveu a conversão enzimática do nitrato 

para nitrito através da enzima nitrato redutase seguida por detecção 

colorimétrica do Nitrito através da Reação de Griess.  

  Para tanto foram adicionados em duplicata aos poços de microplacas, 

50 µL de solução padrão e soro diluído a 1:20, a seguir 25 µL das soluções 

finais de NADH e nitrato redutase foram adicionadas, posteriormente a 

microplaca foi incubada a 37ºC por 30 minutos com agitação suave.  

Foram então adicionados 50 µL dos reagentes de Griess I e II a todas as 

microcavidades com exceção do poço com reação padrão considerado o 

branco da análise, seguido de incubação por 10 minutos a temperatura 

ambiente. A microplaca foi lida a 540 nm em leitora de ELIZA utilizando o 

padrão zero como branco da reação (Figura 6). Os resultados da análise dos 

soros dos animais foram então obtidos através da curva padrão. 

Levando em consideração que não há valores de referência do NO para 

ratos Wistar, foi utilizado um grupo controle negativo (G0) com dois animais 

experimentais, os quais foram mantidos nas mesmas condições dos demais 

grupos, desde o inicio do experimento, no entanto não foram inoculados com o 

S. Schenckii. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 6 – Quantificação de ó
esporotricose experimental. (A) Diluição da mostra 1:20; (B)
soro diluído em duplicata nas microplacas;
em todos os poços com excessão do poço branco; (D) leitura a 540nm em 
leitora de microplacas (Setor de Micologia, FV/UFPEL).

 
 
 
 

3.13. Análise estatística  

A avaliação estatística foi 

Para estimar as diferenças entre os tratamentos

variância, ANOVA, para as variáveis continuas e teste se Kruskall 

as variáveis ordinais, como sinais clínicos, alterações

macroscópicas, retroisolamento e unidades formadoras de colônias fúngicas. 

As variáveis que apresentaram

teste de Tukey ou Kruskall

tratamentos. Para a análise das alterações macroscópicas

foi construído um escore (0 

analisados por animal experimental

Quantificação de óxido nítrico presente no soro dos
esporotricose experimental. (A) Diluição da mostra 1:20; (B) adição de 

em duplicata nas microplacas; (C) 50 µL dos reagentes de Griess
em todos os poços com excessão do poço branco; (D) leitura a 540nm em 

(Setor de Micologia, FV/UFPEL). 

Análise estatística   

A avaliação estatística foi realizada utilizando o programa Statistix 8.0

Para estimar as diferenças entre os tratamentos, utilizou-se a análise de 

para as variáveis continuas e teste se Kruskall 

como sinais clínicos, alterações anatomopatológicas 

macroscópicas, retroisolamento e unidades formadoras de colônias fúngicas. 

As variáveis que apresentaram diferenças estatísticas foram analisadas pelo 

teste de Tukey ou Kruskall-wallis, procurando identificar diferenças entre os 

Para a análise das alterações macroscópicas e retroisolamento

foi construído um escore (0 – ausência; 1 – presença de lesão) 

animal experimental.   

A 

C 
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xido nítrico presente no soro dos animais com 
adição de 50 µL do 

L dos reagentes de Griess 
em todos os poços com excessão do poço branco; (D) leitura a 540nm em 

realizada utilizando o programa Statistix 8.0. 

se a análise de 

para as variáveis continuas e teste se Kruskall – wallis para 

anatomopatológicas 

macroscópicas, retroisolamento e unidades formadoras de colônias fúngicas. 

diferenças estatísticas foram analisadas pelo 

wallis, procurando identificar diferenças entre os 

retroisolamento, 

presença de lesão) dos órgãos 

B 
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 4. 1. Avaliação clínica dos animais experimentais com esp orotricose 

sistêmica  

As alterações clínicas 

na primeira semana após a inoculação com o 

observadas no decorrer das 

testicular, alteração na 

presença de lesões cutâneas tais como

anteriores e posteriores, 

alterações comportamentais como apatia e agressividade, 

(Figura 7A, 7B e 7C). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7 – Alterações clínicas observadas em animais com esporo
sistêmica durante o período expe
– controle, com apatia, desidratação edema na articulação do membro inferior 
esquerdo e aumento testicular; (B) animal do grupo G3 apresentando aumento 
testicular bilateral, porém com maior proeminência do lado direito 
grupo G2 – glucana pós, 

A 

C

4.  RESULTADOS 

Avaliação clínica dos animais experimentais com esp orotricose 

clínicas observadas nos animais experimentais iniciaram 

na primeira semana após a inoculação com o S. schenckii. As alterações 

observadas no decorrer das seis semanas de experimento foram

alteração na consistência testicular, desidratação, piloereção, 

presença de lesões cutâneas tais como, edema e nódulos em membros 

anteriores e posteriores, nódulos e úlceras na cauda, cromodacriorréia, 

portamentais como apatia e agressividade, caquexia

Alterações clínicas observadas em animais com esporo
sistêmica durante o período experimental; (A) animal pertencente ao grupo G3 

com apatia, desidratação edema na articulação do membro inferior 
esquerdo e aumento testicular; (B) animal do grupo G3 apresentando aumento 
testicular bilateral, porém com maior proeminência do lado direito 

glucana pós, apresentando piloereção (Setor de Micologia, 

C 
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Avaliação clínica dos animais experimentais com esp orotricose 

observadas nos animais experimentais iniciaram 

. As alterações 

foram: aumento 

desidratação, piloereção, 

edema e nódulos em membros 

cromodacriorréia, 

caquexia, e óbitos 

Alterações clínicas observadas em animais com esporotricose 
(A) animal pertencente ao grupo G3 

com apatia, desidratação edema na articulação do membro inferior 
esquerdo e aumento testicular; (B) animal do grupo G3 apresentando aumento 
testicular bilateral, porém com maior proeminência do lado direito (C) animal do 

apresentando piloereção (Setor de Micologia, 

B 



56 
 

FV/UFPEL). 
 

 A primeira alteração clínica observada nos animais experimentais foi 

aumento testicular seguido de alteração na consistência testicular, o qual 

apresentava endurecimento dessa região. Essas manifestações clínicas foram 

possíveis de ser evidenciadas em todos os grupos de tratamento com 

excessão do grupo G1 (glucana pré e pós) já na primeira avaliação individual 

dos animais, que ocorreu oito dias após a inoculação experimental (Figura 8 e 

figura 9). Os animais que receberam as três doses do imunomodulador 

Glucana previamente a inoculação, foram os únicos que não manifestaram 

qualquer alteração na primeira avaliação (P=0,0023), enquanto que nos grupos 

G2 (Glucana pós), G3 (controle), G4 (Glucana + Itra), G5 (Itraconazol) e G6 

(Glucana 2 + Itra) foi possível observar que em respectivamente 31,25% (5/16), 

56,25% (9/16), 62,5% (10/16), 50% (8/16) e 62,5% (10/16) dos animais desses 

grupos apresentaram alterações clínicas nessa primeira avaliação. 

  

         

Figura 8 – Frequência de animais com esporotricose sistêmica que 
apresentaram aumento testicular de acordo com os grupos de tratamentos. 
Primeira semana n= 16, terceira semana n= 13 e quinta semana n= 10 (Setor 

G1 G2 G3 G4 G5 G6

1ª semana 0% 31,25% 56,25% 62,50% 50% 62,50%

3ª semana 84,61% 100% 100% 76,92% 84,61% 100%

5ª semana 50% 80% 100% 20% 60% 50%
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de Micologia, FV/UFPel). 
 

 

           

Figura 9 – Frequência de animais com esporotricose sistêmica que 
apresentaram aumento na consistência testicular durante o período 
experimental. Primeira semana n= 16, terceira semana n= 13 e quinta semana 
n= 10 (Laboratório de Micologia, FV/ UFPEL). 
 

 

 No decorrer do estudo as avaliações clínicas semanais demonstraram 

que, na terceira semana de inoculação e consequentemente segunda semana 

de tratamento, todos os animais do grupo controle (G3), 84,61% (11/13) do 

grupo glucana pré e pós (G1), 100% (13/13) do grupo glucana pós (G2), 

76,92% (10/13) do grupo glucana associado ao itraconazol (G4), 84,61% 

(11/13) do grupo tratado somente com itraconazol (G5) e 92,30% (12/13) do 

grupo glucana duas doses associado ao Itraconazol (G6) apresentavam 

alterações clínicas como aumento testicular, aumento na consistência 

testicular, piloereção, desidratação e lesões em outras áreas corpóreas (Figura 

10A, 10B, 10C, 10D, 10E e 10F) não foi observado diferença estatística entre 

os grupos de tratamento nesse período experimental (p>0,05).  

G1 G2 G3 G4 G5 G6

1º semana 0% 31,25% 50% 56,25% 50% 56,25%

3ª semana 61,53% 100% 100% 69,23% 100% 84,61%

5ª semana 60% 90% 100% 10% 60% 50%
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Figura 10- Alterações clínicas observadas nos animais com 
esporotricose sistêmica experimental na terceira semana pós 
animal experimental apresentando aumento 
articulação do membro anteri
desidratação (D) lesão cut
testicular e aumento na 
testicular bilateral no entanto com intumescimento maior no lado direito
de Micologia, FV/UFPEL)

 

Alterações clínicas observadas nos animais com 
esporotricose sistêmica experimental na terceira semana pós - inoculação. (A) 
animal experimental apresentando aumento testicular bilateral; (B) Edema da 
articulação do membro anterior direito e aumento testicular; (C) animal do com 
desidratação (D) lesão cutânea ulcerada presente na cauda 

aumento na consistência testicular; (F) animal com aumento 
testicular bilateral no entanto com intumescimento maior no lado direito
de Micologia, FV/UFPEL). 

A 

C 

E 
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Alterações clínicas observadas nos animais com 
inoculação. (A) 

testicular bilateral; (B) Edema da 
; (C) animal do com 

ânea ulcerada presente na cauda (E) aumento 
; (F) animal com aumento 

testicular bilateral no entanto com intumescimento maior no lado direito (Setor 

B 

D 

F 
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Na última avaliação clínica realizada com os animas experimentais 

após quatro semanas de tratamento foi possível observar que 100% dos 

animais do grupo controle permaneciam com a enfermidade, 

conseqüentemente, manifestando sinais clínicos de desidratação, aumento 

testicular, aumento na consistência testicular, caquexia, cromodacriorréia, 

piloereção e alteração de comportamento principalmente apatia (Tabela 2). 

Quanto ao restante dos grupos experimentais, o grupo G4 foi o que 

obteve menor quantidade de animais com alteração sistêmica no final do 

período experimental, ficando com 70% (7/10) do grupo sem qualquer 

alteração, enquanto nos grupos G1 40% (4/10), G2 20% (2/10), G5 40% (4/10) 

e G6 50% (5/10) dos animais desses grupos não manifestavam alterações 

clínicas (Figura 11).  

 Essas alterações clínicas analisadas estatisticamente resultaram em 

diferenças significativas entre os grupos experimentais na primeira e na última 

avaliação clínica (P=0,0023 e P= 0,0055). Na primeira avaliação clínica o grupo 

tratado com a glucana préviamente e pós inoculação (G1) foi superior aos 

demais grupos de tratamento, visto que não apresentou nenhum sinal clínico. 

Na última semana os grupos de tratamento glucana pós (G2), grupo itraconazol 

(G5) e glucana 2+itra (G6) foram significativamente melhores que o grupo 

controle (G3), no entanto o grupo G4 foi estatisticamente melhor que os grupos 

G2,G5 e G6 (p<0,05).  

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 2– Frequência de alterações clínicas observadas nos animais com 

esporotricose no final do período experimental, conforme grupo de tratamento 

(n=10) (Setor de Micologia, FV/UFPEL)

 

ALTERAÇÃO 

 

AT 

GRUPO  

G1 50% 

G2 80% 

G3 100% 

G4 20% 

G5 60% 

G6 50% 

AT – Aumento testicular;
Desidratação; PE – 
Lesões cutâneas; G1: Glucana pré e pós; 
glucana + Itraconazol; 

 

 

        

Figura 11– Frequência e quantidade absoluta de animais inoculados com 
Sporothrix schenckii que 
período de tratamento (Setor de Micologia, FV/UFPel).
 

Quanto à presença de 

estas foram observadas a

40%

20%

G1 G2

(4/10) (2/10)

Frequência de alterações clínicas observadas nos animais com 

esporotricose no final do período experimental, conforme grupo de tratamento 

(Setor de Micologia, FV/UFPEL). 
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80% 80% 70% 40% 
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10% 10% 30% 20% 

60% 60% 60% 40% 

50% 40% 30% 30% 

Aumento testicular; CT – Alteração na consistência testicular;
 Piloereção; AC – Alteração comportamental
: Glucana pré e pós; G2: glucana pós; G3

glucana + Itraconazol; G5: Itraconazol; G6: glucana 2 + Itraconazol.

Frequência e quantidade absoluta de animais inoculados com 
que NÃO apresentavam alteração clínica no final do 

período de tratamento (Setor de Micologia, FV/UFPel). 

Quanto à presença de alterações clínicas em outras áreas co

observadas a partir da segunda semana de inoculação

20%

0%
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40%

50%

G3 G4 G5 G6

(2/10) (0/10) (7/10) (4/10) (5/10)
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Frequência de alterações clínicas observadas nos animais com 

esporotricose no final do período experimental, conforme grupo de tratamento 
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principais manifestações

superiores, presença de nódulos e úlceras na cauda

12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Alterações clínicas em outras áreas corpóreas, manifestadas pelos 
animais com esporotricose sistêmica no decorrer do período experimental. (A) 
animal pertencente ao grupo controle G3 com 
posterior esquerdo além de aumento testicular; (B) rato wistar do grupo G2 
pós) com presença de nódulo no membro superior direito; (C) múltiplos nódulos 
localizados na cauda de animal do grupo G5
grupo G4 (glu + itra) com evidente dificuldade de se locomover devido ao 
edema do membro posterior direito, além de presença de lesão ulcerada na 
base da cauda; (E) edema de articulação nos dois membros posteriores de 
animal do grupo G6 (glu 2 + itra) (Setor de Micologia, FV
 

Dentre os grupos de tratamento, o grupo controle (G3) foi o que 

manifestou maior número de animais com 

(100%) e se manteve até o final do período experimental com essas lesões, 

enquanto os grupos G4 (glucana assoc

associado ao itraconazol) foram os grupos que manifestaram menos alterações 

A 

C 

manifestações foram: edema e nódulos nos membros inferiores e 

superiores, presença de nódulos e úlceras na cauda e cromodacriorréia

Alterações clínicas em outras áreas corpóreas, manifestadas pelos 
animais com esporotricose sistêmica no decorrer do período experimental. (A) 
animal pertencente ao grupo controle G3 com nódulo e edema no membro
posterior esquerdo além de aumento testicular; (B) rato wistar do grupo G2 

com presença de nódulo no membro superior direito; (C) múltiplos nódulos 
localizados na cauda de animal do grupo G5 (itra); (D) animal experimental do 

com evidente dificuldade de se locomover devido ao 
edema do membro posterior direito, além de presença de lesão ulcerada na 
base da cauda; (E) edema de articulação nos dois membros posteriores de 

(glu 2 + itra) (Setor de Micologia, FV/UFPEL)

Dentre os grupos de tratamento, o grupo controle (G3) foi o que 

manifestou maior número de animais com lesões em outras áreas corpóreas 

(100%) e se manteve até o final do período experimental com essas lesões, 

enquanto os grupos G4 (glucana associado ao itraconazol) e G6 (glucana 2 

associado ao itraconazol) foram os grupos que manifestaram menos alterações 

D 
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foram: edema e nódulos nos membros inferiores e 

cromodacriorréia (Figura 

Alterações clínicas em outras áreas corpóreas, manifestadas pelos 
animais com esporotricose sistêmica no decorrer do período experimental. (A) 

edema no membro 
posterior esquerdo além de aumento testicular; (B) rato wistar do grupo G2 (glu 

com presença de nódulo no membro superior direito; (C) múltiplos nódulos 
; (D) animal experimental do 

com evidente dificuldade de se locomover devido ao 
edema do membro posterior direito, além de presença de lesão ulcerada na 
base da cauda; (E) edema de articulação nos dois membros posteriores de 

/UFPEL). 

Dentre os grupos de tratamento, o grupo controle (G3) foi o que 

m outras áreas corpóreas 

(100%) e se manteve até o final do período experimental com essas lesões, 

iado ao itraconazol) e G6 (glucana 2 

associado ao itraconazol) foram os grupos que manifestaram menos alterações 

B 
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cutâneas findando o período de observação com somente 20% (2/10) dos 

animais com alterações. Os grupos G1, G2 e G5 terminaram o período 

experimental com 40% (4/10), 80% (8/10) e 60%(6/10) respectivamente de 

alterações cutâneas (Figura 13).

 

    

 Figura 13– Frequências de animais com esporotricose sistêmica que 
desenvolveram lesões em outras áreas corpóreas durante o período 
experimental. Primeira semana n= 16, terceira semana n= 13 e 
n= 10 (Setor de Micologia

 

Durante o período experimental foi registrado uma mortalidade de 

10,41% (10/96) dos animais com esporotricose sistêmica experimental. Os 

grupos que apresentaram óbitos nos seus animais foram o grupo G2 com 

18,75% (3/16), G3 com 31,25% (5/16) e G5 e G6 com 

enquanto que nos grupos G1 e G4 não foi verificado nenhum óbito em 

decorrência da doença durante todo o período de tratamento

evidenciado diferença significativa do grupo controle em relação aos demais 

grupos experimentais (p<0,05), mesmo não tendo ocorrido nenhum óbito nos 

animais dos grupos G1 e G4 no decorrer do período experimental, não foi 
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cutâneas findando o período de observação com somente 20% (2/10) dos 

animais com alterações. Os grupos G1, G2 e G5 terminaram o período 

ental com 40% (4/10), 80% (8/10) e 60%(6/10) respectivamente de 

alterações cutâneas (Figura 13). 

ências de animais com esporotricose sistêmica que 
desenvolveram lesões em outras áreas corpóreas durante o período 
experimental. Primeira semana n= 16, terceira semana n= 13 e 

de Micologia, FV/ UFPEL). 

Durante o período experimental foi registrado uma mortalidade de 

10,41% (10/96) dos animais com esporotricose sistêmica experimental. Os 

grupos que apresentaram óbitos nos seus animais foram o grupo G2 com 

18,75% (3/16), G3 com 31,25% (5/16) e G5 e G6 com 6,25% (1/16) cada, 

enquanto que nos grupos G1 e G4 não foi verificado nenhum óbito em 

decorrência da doença durante todo o período de tratamento (Figura 

diferença significativa do grupo controle em relação aos demais 
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cutâneas findando o período de observação com somente 20% (2/10) dos 

animais com alterações. Os grupos G1, G2 e G5 terminaram o período 

ental com 40% (4/10), 80% (8/10) e 60%(6/10) respectivamente de 

 

ências de animais com esporotricose sistêmica que 
desenvolveram lesões em outras áreas corpóreas durante o período 
experimental. Primeira semana n= 16, terceira semana n= 13 e quinta semana 

Durante o período experimental foi registrado uma mortalidade de 

10,41% (10/96) dos animais com esporotricose sistêmica experimental. Os 

grupos que apresentaram óbitos nos seus animais foram o grupo G2 com 

6,25% (1/16) cada, 

enquanto que nos grupos G1 e G4 não foi verificado nenhum óbito em 

(Figura 14). Foi 

diferença significativa do grupo controle em relação aos demais 

is (p<0,05), mesmo não tendo ocorrido nenhum óbito nos 

animais dos grupos G1 e G4 no decorrer do período experimental, não foi 
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verificado diferença significativa dos grupos G2, G5 e G6.

 

           

Figura 14 – Frequência de animais com esporotricose sistêmica experimental 
que foram a óbito no decorrer do experimento (n=16) (Setor de Micologia, 
FV/UFPel). 

 

 

4.2. Alterações anatomopatológicas dos animais experimen tais

Durante o período experimental foram realiz

animais experimentais de cada grupo de tratamento. Foram escolhidos 

aleatóriamente três animais de cada grupo para a realização da primeira e da 

segunda necropsia, enquanto o restante dos animais de cada grupo foi 

necropsiado ao término do experimento.

No decorrer do experimento foi possível observar no

eporotricose sistêmica experimental

como baço, fígado e testículo seguido p

verificado diferença significativa dos grupos G2, G5 e G6.   

Frequência de animais com esporotricose sistêmica experimental 
que foram a óbito no decorrer do experimento (n=16) (Setor de Micologia, 

Alterações anatomopatológicas dos animais experimen tais

Durante o período experimental foram realizadas três necropsias nos 

animais experimentais de cada grupo de tratamento. Foram escolhidos 

aleatóriamente três animais de cada grupo para a realização da primeira e da 

segunda necropsia, enquanto o restante dos animais de cada grupo foi 

rmino do experimento. 

No decorrer do experimento foi possível observar nos

eporotricose sistêmica experimental, acometimento principalmente de órgãos 

como baço, fígado e testículo seguido pelo pulmão (Figura 15). 

GRUPOS EXPERIMENTAIS 
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Frequência de animais com esporotricose sistêmica experimental 
que foram a óbito no decorrer do experimento (n=16) (Setor de Micologia, 

Alterações anatomopatológicas dos animais experimen tais  

adas três necropsias nos 

animais experimentais de cada grupo de tratamento. Foram escolhidos 

aleatóriamente três animais de cada grupo para a realização da primeira e da 

segunda necropsia, enquanto o restante dos animais de cada grupo foi 

s animais com 

acometimento principalmente de órgãos 



 

Figura 15– Freqüência de alterações anatomopatológicas observados nos 
diferentes órgãos durantes as necropsias (Setor de Micologia, FV/UFPel).

 

As principais alterações anatomopatológicas macroscópicas, 

observadas durante as necropsias nos animais foram: esplenomegali

hepatomegalia, lesões puntiformes esbranquiçadas no baço e fígado de forma 

isolada ou disseminada, lesões nodulares no pulmão e omento maior enquanto 

nos testículos foi possível observar aumento de volume, presença de nódulos e 

aderência das estruturas 

túnica visceral, parietal e túnica vaginal comum

  A alteração de maior ocorrência evidenciada na primeira necropsia foi 

esplenomegalia em 44,4% (8/18) dos animais, seguida por pontos 

esbranquiçados isolados no baço e fígado em 22,2% (2/18) e 11,11% (2/18) 

respectivamente, ficando a hepatomegalia restrita a 5,5% (1/18) dos animais 

nessa primeira avaliação que ocorreu dez dias após a inoculação.
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diferentes órgãos durantes as necropsias (Setor de Micologia, FV/UFPel).

As principais alterações anatomopatológicas macroscópicas, 

observadas durante as necropsias nos animais foram: esplenomegali

hepatomegalia, lesões puntiformes esbranquiçadas no baço e fígado de forma 

isolada ou disseminada, lesões nodulares no pulmão e omento maior enquanto 

nos testículos foi possível observar aumento de volume, presença de nódulos e 

aderência das estruturas que circundam o testículo como túnica albugínea, 

túnica visceral, parietal e túnica vaginal comum (Figura 16). 
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reqüência de alterações anatomopatológicas observados nos 
diferentes órgãos durantes as necropsias (Setor de Micologia, FV/UFPel). 

As principais alterações anatomopatológicas macroscópicas, 

observadas durante as necropsias nos animais foram: esplenomegalia, 

hepatomegalia, lesões puntiformes esbranquiçadas no baço e fígado de forma 

isolada ou disseminada, lesões nodulares no pulmão e omento maior enquanto 

nos testículos foi possível observar aumento de volume, presença de nódulos e 

que circundam o testículo como túnica albugínea, 

A alteração de maior ocorrência evidenciada na primeira necropsia foi 

esplenomegalia em 44,4% (8/18) dos animais, seguida por pontos puntiformes 

esbranquiçados isolados no baço e fígado em 22,2% (2/18) e 11,11% (2/18) 

respectivamente, ficando a hepatomegalia restrita a 5,5% (1/18) dos animais 

nessa primeira avaliação que ocorreu dez dias após a inoculação. 
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Em relação aos diferentes 

somente no G1 (glucana pré e pós) não foi observad

anatomopatológica nos órgãos durante a primeira necropsia. No entanto nos 

outros grupos de tratamento, observou

G2 (glucana pós), e 66,6% (2/3) dos animais necropsiados dos grupos G3 

(controle), G4 (glucana + Itra), G5 (itra) e G6 (glucana 2 + itra) já apresentavam 

lesões macroscópicas, sendo nessa primeira avaliação caracterizada 

principalmente por esplenomegalia

fígado (Figura 17), não houve diferença estatística entres os grupos (p=>0,05), 

embora o grupo G1 tenha sido biológicamente melhor que os demais grupos 

nessa avaliação, apresentando um menor número de animais com alterações 

anatomopatológicas condizentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Alterações anatomopatológicas observadas na primeira 
necropsia nos animais com esporotricose experimental realizada dez dias após 
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Em relação aos diferentes grupos de tratamento, verificou

somente no G1 (glucana pré e pós) não foi observada nenhuma alteração 

nos órgãos durante a primeira necropsia. No entanto nos 

outros grupos de tratamento, observou-se que em 33,3% (1/3) dos animais d

G2 (glucana pós), e 66,6% (2/3) dos animais necropsiados dos grupos G3 

(controle), G4 (glucana + Itra), G5 (itra) e G6 (glucana 2 + itra) já apresentavam 

, sendo nessa primeira avaliação caracterizada 

principalmente por esplenomegalia e raros pontos esbranquiçados no baço e 

, não houve diferença estatística entres os grupos (p=>0,05), 

embora o grupo G1 tenha sido biológicamente melhor que os demais grupos 

, apresentando um menor número de animais com alterações 

anatomopatológicas condizentes com a esporotricose.  
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grupos de tratamento, verificou-se que 

nenhuma alteração 

nos órgãos durante a primeira necropsia. No entanto nos 

se que em 33,3% (1/3) dos animais do 

G2 (glucana pós), e 66,6% (2/3) dos animais necropsiados dos grupos G3 

(controle), G4 (glucana + Itra), G5 (itra) e G6 (glucana 2 + itra) já apresentavam 

, sendo nessa primeira avaliação caracterizada 

e raros pontos esbranquiçados no baço e 

, não houve diferença estatística entres os grupos (p=>0,05), 

embora o grupo G1 tenha sido biológicamente melhor que os demais grupos 

, apresentando um menor número de animais com alterações 

Alterações anatomopatológicas observadas na primeira 
necropsia nos animais com esporotricose experimental realizada dez dias após 



 

inoculação com Sporothrix schenckii
de animal do grupo G4 (glucana + Itra); (B) Baço 
alteração de rato wistar do grupo G1 (glucana pré e pós); (C) Evidente 
alteração macroscópica de hepatomegalia observada em animal do grupo 
controle G3 (Setor de Micologia, FV/UFPEL).

  

Figura 17 – Frequência de alterações anatomopa

durante as necropsias dos animais com esporotricose sistêmica no decorrer do 

período experimental. Primeira necropsia ocorreu após dez dias de inoculação, 

a segunda com um intervalo de duas semanas enquanto a terceira foi realizada 

no final do período de tratamento (Setor de Micologia, FV/UFPel).

 

Na segunda necropsia, realizada novamente em três animais de cada 

grupo de tratamento, verificou

apresentavam lesões em órgãos internos

caracterizadas por hepatomegalia, esplenomegalia, pontos esbranquiçados 

puntiformes disseminados no fígado e baço, extremo aumento testicular com 

presença de nódulos e aderência

(Figura 19).  
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Sporothrix schenckii. (A) Esplenomegalia observado no baço 
de animal do grupo G4 (glucana + Itra); (B) Baço macroscopicamente sem 
alteração de rato wistar do grupo G1 (glucana pré e pós); (C) Evidente 
alteração macroscópica de hepatomegalia observada em animal do grupo 
controle G3 (Setor de Micologia, FV/UFPEL). 

Frequência de alterações anatomopatológicas observada 

durante as necropsias dos animais com esporotricose sistêmica no decorrer do 

período experimental. Primeira necropsia ocorreu após dez dias de inoculação, 

a segunda com um intervalo de duas semanas enquanto a terceira foi realizada 

inal do período de tratamento (Setor de Micologia, FV/UFPel).

Na segunda necropsia, realizada novamente em três animais de cada 

grupo de tratamento, verificou-se que todos os animais experimentais 

apresentavam lesões em órgãos internos (Figura 18), lesões

caracterizadas por hepatomegalia, esplenomegalia, pontos esbranquiçados 

puntiformes disseminados no fígado e baço, extremo aumento testicular com 

e aderência, além de nódulos no pulmão e omento maior

G4 G5 G6 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G1 G2 G3 

1ª NECROPSIA 2ª NECROPSIA 3ª NECROPSIA

N=3 N=10

66 

. (A) Esplenomegalia observado no baço 
macroscopicamente sem 

alteração de rato wistar do grupo G1 (glucana pré e pós); (C) Evidente 
alteração macroscópica de hepatomegalia observada em animal do grupo 
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Figura 18 – Lesões anatomopatológicas macroscópicas observadas 

durante a segunda necropsia dos animais com esporotricose sistêmica 
experimental. (A) Presença de múltiplos nódulos 
pertencente ao grupo G1 (Glucana pré e pós); (B) Presença de a
esplenomegalia e hepatomegalia com pontos esbranquiçados disseminados 
em animal do grupo G2 (glucana pós); (C)
destruição do parênquima hepático
(D) Presença de esplenomegalia com disseminação de pontos puntiformes 
esbranquiçados no rato do grupo G4 (glucana + Itra); (E) Animal do grupo G5 
(itraconazol) com lesões puntiformes esbranquiçadas disseminadas no fígado e 
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Lesões anatomopatológicas macroscópicas observadas 
durante a segunda necropsia dos animais com esporotricose sistêmica 

Presença de múltiplos nódulos no Omento maior de rato 
pertencente ao grupo G1 (Glucana pré e pós); (B) Presença de a
esplenomegalia e hepatomegalia com pontos esbranquiçados disseminados 
em animal do grupo G2 (glucana pós); (C) Acentuada hepatomeglia com 
destruição do parênquima hepático e total palidez de rato do grupo controle G3; 
(D) Presença de esplenomegalia com disseminação de pontos puntiformes 
esbranquiçados no rato do grupo G4 (glucana + Itra); (E) Animal do grupo G5 
(itraconazol) com lesões puntiformes esbranquiçadas disseminadas no fígado e 
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Lesões anatomopatológicas macroscópicas observadas 
durante a segunda necropsia dos animais com esporotricose sistêmica 

no Omento maior de rato 
pertencente ao grupo G1 (Glucana pré e pós); (B) Presença de acentuada 
esplenomegalia e hepatomegalia com pontos esbranquiçados disseminados 

centuada hepatomeglia com 
de rato do grupo controle G3; 

(D) Presença de esplenomegalia com disseminação de pontos puntiformes 
esbranquiçados no rato do grupo G4 (glucana + Itra); (E) Animal do grupo G5 
(itraconazol) com lesões puntiformes esbranquiçadas disseminadas no fígado e 
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baço, além de nódulos no omento maior; (F) Rato do grupo G6 (glucana 2 + 
itra) apresentando testículo extremamente aumentado com presença de 
múltiplos nódulos e aderência (Setor de Micologia, FV/UFPEL).  

 

No final do período experimental foi realizada a necropsia dos animais 

restantes de cada grupo de tratamento, observou–se que o grupo de 

tratamento que apresentava menor quantidade de animais com lesões 

macroscópicas nos órgãos internos foi o grupo G4 com 30% (3/10) dos animais 

com alterações, difererindo estatisticamente dos demais grupos (P=0,0046), 

enquanto nos outros grupos de tratamento foi verificado alterações em 60% 

(6/10) do G1, 90% (9/10) do G2, 100% (10/10) do G3, 80%(8/10)  do G5 e 70% 

(7/10) do G6 (Tabela 3 e Figura 19). Os grupos G1, G5 e G6 foram 

estatisticamente diferentes do grupo controle (P= 0,0053) o que não foi 

verificado no grupo G2 (P=0,064). 

 
Tabela 3 - Freqüência de animais com alterações anatomopatológicas 
observadas na necropsia realizada no final do período experimental conforme 
cada grupo de tratamento (n=10) (Setor de Micologia, FV/UFPEL). 
 

Órgãos  G1 (%) G2 (%) G3 (%) G4 (%) G5 (%) G6 (%) 
Baço  40 90 100 20 80 70 

Fígado  50 90 100 30 80 70 

Testículo s 40 90 100 30 80 70 

Omento  20 50 80 20 50 60 

Pulmão  10 30 60 0 20 0 

G1- grupo glucana pré e pós; G2- grupo glucana pós; G3- grupo controle G4- 
grupo β (1-3) glucana associada ao Itraconazol; G5 – grupo itraconazol; G6 – 
grupo β (1-3) glucana duas doses associada ao Itraconazol. 
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Figura 19 – Necropsia de animais experimentais inoculados com 
Sporothrix schenckii ao final de período de tratamento. (A)
com imunomodulador 1
inoculação, apresentando pontos isolados esbranquiçados do fígado
Presenças de aumento de volume e múltiplos pontos esbranquiçados no fígado 
de animal tratado somente
grupo controle com evidente hepatomegalia e disseminação de pontos 
esbranquiçados puntiformes no fígado;
volume do baço de animal do grupo G4 tratado com 1
ao antifúngico Itraconazol o restante dos órgãos sem alteração macroscópica 
(E) Animal do grupo G5, tratado somente com o itraconazol manifestando 
pontos isolados esbranquiçados puntiforme;
G6, tratado com duas doses de 1
aumento de volume e lesões nodulares e
FV/UFPEL).  
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E 

Necropsia de animais experimentais inoculados com 
final de período de tratamento. (A) Rato Wistar tratado 

com imunomodulador 1-3 β glucana previamente a inocula
apresentando pontos isolados esbranquiçados do fígado

Presenças de aumento de volume e múltiplos pontos esbranquiçados no fígado 
de animal tratado somente com a 1-3 β glucana; (C) Animal pertencente ao 
grupo controle com evidente hepatomegalia e disseminação de pontos 
esbranquiçados puntiformes no fígado; (D) Presença de leve aumento de 
volume do baço de animal do grupo G4 tratado com 1-3 β glucana associad
ao antifúngico Itraconazol o restante dos órgãos sem alteração macroscópica 

Animal do grupo G5, tratado somente com o itraconazol manifestando 
pontos isolados esbranquiçados puntiforme; (F)Testículos de animal do grupo 

, tratado com duas doses de 1-3 β glucana associado ao itraconazol,   sem 
aumento de volume e lesões nodulares evidente (Setor de Micologia, 
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Necropsia de animais experimentais inoculados com 
Rato Wistar tratado 

 glucana previamente a inoculação e pós 
apresentando pontos isolados esbranquiçados do fígado; (B) 

Presenças de aumento de volume e múltiplos pontos esbranquiçados no fígado 
Animal pertencente ao 

grupo controle com evidente hepatomegalia e disseminação de pontos 
Presença de leve aumento de 

 glucana associado 
ao antifúngico Itraconazol o restante dos órgãos sem alteração macroscópica 

Animal do grupo G5, tratado somente com o itraconazol manifestando 
Testículos de animal do grupo 

 glucana associado ao itraconazol,   sem 
(Setor de Micologia, 



 

4.3 Retroisolamento do 

Durante todas as necropsias

pulmão, e outros órgãos caso apresentassem alterações macroscópicas,

coletados, para análise microbiológica quanto 

crescimento do fungo causador da esportricose

Na primeira avaliação 

retroisolamento negativo para todos os órgãos cultivados. Enquanto na 

segunda avaliação, em todos os animais experimentais, três de cada grupo, 

obteve-se retroisolamento positivo para 

foi verificado nessas duas primeiras necropsias diferenças estatisticamente 

significativa (P>0,05) entre os grupos experimentais, mesmo na primeira onde 

o G1 resultou em um menor número de orgãos com retroisolamento positivo 

para o agente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Retroisolamento positivo para o 
Colônias filamentosas de 
creme passando a enegrecidas com o envelhecimento da colônia; (B) 
microscópico do agente 
simpodiais frutificando conídios dispostos ao redor
células leveduriformes ovais e alongadas de 
em exame direto de lesão cutânea presente em um dos
experimentais(100X) (Setor de Micologia, FV

 

A 

4.3 Retroisolamento do Sporothrix schenckii 

Durante todas as necropsias, fragmentos do fígado, baço, testículos, 

órgãos caso apresentassem alterações macroscópicas,

para análise microbiológica quanto à presença ou ausência

crescimento do fungo causador da esportricose. 

primeira avaliação foi verificado que somente o G1 teve 

tivo para todos os órgãos cultivados. Enquanto na 

, em todos os animais experimentais, três de cada grupo, 

se retroisolamento positivo para Sporothrix schenckii (Figura

foi verificado nessas duas primeiras necropsias diferenças estatisticamente 

significativa (P>0,05) entre os grupos experimentais, mesmo na primeira onde 

resultou em um menor número de orgãos com retroisolamento positivo 

Retroisolamento positivo para o Sporothrix schenckii
Colônias filamentosas de S. schenckii apresentado coloração inicialmente 
creme passando a enegrecidas com o envelhecimento da colônia; (B) 
microscópico do agente apresentando hifas finas hialinas com conidióforos 
simpodiais frutificando conídios dispostos ao redor (40X); (C) Presença de 
células leveduriformes ovais e alongadas de Sporothrix schenckii
em exame direto de lesão cutânea presente em um dos

(Setor de Micologia, FV/UFPel). 
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fígado, baço, testículos, 

órgãos caso apresentassem alterações macroscópicas, foram 

presença ou ausência de 

que somente o G1 teve 

tivo para todos os órgãos cultivados. Enquanto na 

, em todos os animais experimentais, três de cada grupo, 

(Figura 20). Não 

foi verificado nessas duas primeiras necropsias diferenças estatisticamente 

significativa (P>0,05) entre os grupos experimentais, mesmo na primeira onde 

resultou em um menor número de orgãos com retroisolamento positivo 

Sporothrix schenckii (A) 
apresentado coloração inicialmente 

creme passando a enegrecidas com o envelhecimento da colônia; (B) Aspecto 
apresentando hifas finas hialinas com conidióforos 

; (C) Presença de 
Sporothrix schenckii, evidenciadas 

em exame direto de lesão cutânea presente em um dos animais 

B 
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Ao final do experimento o grupo de tratamento que apresentou menor 

quantidade de animais com retroisolamento do S. schenckii foi o grupo G4 com 

30% (3/10) dos animais com crescimento do fungo em algum órgão cultivado e 

70% dos animais desse grupo com retroisolamento negativo para S. schenckii 

(Figura 21). Todavia o grupo G3 foi o que teve maior retroisolamento dos 

órgãos com 100% dos animais com cultivo positivo para S. schenckii. Nos 

grupos G1, G2, G5 e G6 obteve-se, respectivamente, 70% (7/10), 90% (9/10), 

80% (8/10) e 70% (7/10) dos órgãos com o cultivo positivo para o agente 

(Tabela 4) .   

Os órgãos dos quais foram obtidos a maior freqüência de 

retroisolamento de S. schenckii foram o baço, fígado seguidos de testículos, 

omento maior e pulmão (Figura 22).  

 

Tabela 4 – Números de animais com retroisolamento de Sporothrix schenckii 
nos órgãos, após cultura em Agar Sabouraud dextrose acrescido de 
cloranfenicol e cicloheximida a 25ºC (Setor de Micologia, FV/UFPel). 
 

 
RETROISOLAMENTO DE SPOROTHRIX SCHENCKII  

(n=10) 
GRUPO FIG BAÇO TESTIC. OMENTO PULMÃO 

G1  5 7 4 3  
 

1 

G2 9 9 9 4 7 

G3 10 10 10 10 10 

G4 3 3 3 3 3 

G5 8 8 8 5 1 

G6 7 7 7 7 1 

 

 



 

        

  Figura 21 – Frequ

todos os órgãos no final do período experimental de acordo com cada grupo de 

tratamento (n= 10) (Setor de Micologia, FV/UFPel).

 

 

 

         

Figura 22 – Frequência de órgãos com retroisolamento positivo de acordo com 
cada grupo no final do período de tratamento
FV/UFPel). 
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animais com retroisolamento negativo em 

todos os órgãos no final do período experimental de acordo com cada grupo de 

 

Frequência de órgãos com retroisolamento positivo de acordo com 
(Setor de Micologia, 

RIM



 

 
4.4. Presença do 

inoculados pela via sistêmica.
 
No decorrer do experimento foi 

causador da esporotricose na cavidade oral dos animais 

entanto, o crescimento fúngico somente foi obtido dos animais que recebiam 

água pela via oral, enquanto nos animais e

antifúngico itraconazol pela mesma via não obteve

positivo (Figura 23). 

 

Figura 23 – Frequência de retroisolamento de 
cavidade oral de ratos com esporotricose sistêmica experimental c
tratamento que receberam via oral (Setor de Micologia, FV/UFPel).

 
 

 Quanto aos grupos experimentais em que 

possível verificar que o grupo controle (G3) foi o que apresentou maior 

isolamento fúngico, com 31,25% dos animais

cavidade oral, enquanto o que apresentou menor isolamento nessa cavidade 

foi o grupo G1(glucana pré e pós) com 6,25%, já o grupo G2 (glucana pós) 

ÁGUA VIA ORAL

G1 G2 G3

resença do Sporothrix schenckii na cavidade oral dos ratos 
inoculados pela via sistêmica.  

No decorrer do experimento foi realizado o isolamento d

causador da esporotricose na cavidade oral dos animais experimentais.  

entanto, o crescimento fúngico somente foi obtido dos animais que recebiam 

água pela via oral, enquanto nos animais em que era administrado o 

antifúngico itraconazol pela mesma via não obteve-se isolamento fúngico 
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 Figura 24 – Frequência e valores absolutos do r
Sporothrix schenckii da cavidade oral de ratos wistar com esporotricose 
sistêmica experimental conforme os grupos de tratamento
FV/UFPel). 
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Figura 26 – Quantificação de unidades formadoras de colônia (UFC) de 
Sporothrix schenckii presente no baço dos animais com esporotricose 
sistêmica experimental de acordo com os grupos de tratamento (Setor de 
Micologia, FV/UFPel). 
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Tabela 5- Quantificação das Unida
schenckii presentes no baço dos animas conforme os grupos experimentais.
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Figura 28- Quantificação de unidades formadoras de colônia de 
schenckii (UFC/g de órgão em log
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Figura 25 – Unidades Formadoras de Colônias (UFC) da 
do macerado do baço de animais com esporotricose sistêmica 
provenientes da primeira necropsia (Setor de Micologia, FV
 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades Formadoras de Colônias (UFC) da solução proveniente 
do macerado do baço de animais com esporotricose sistêmica (na dilução 10
provenientes da primeira necropsia (Setor de Micologia, FV-UFPel)
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Figura 27 - Unidades Formadoras de Colônias (UFC) de 
em três diluições seriadas (10
glucana pré e pós), G2 (glucana pós), G3 (controle), G4 (glucana + 
Itraconazol), G5 (itraconazol) e G6 (glucana duas dose e itraconazol)
do período experimental (Setor de Micologia, FV
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(NO2-), um produto de degradação estável e não volátil. O princípio do teste 

baseou-se na conversão enzimática de nitrato a nitrito pela enzima nitrato 

redutase. 

Após as análises das amostras dos animais dos diferentes grupos 

experimentais foi possivel observar que na primeira avaliação os animais do 

grupo G1 demonstraram uma maior quantificação de óxido nítrico no soro 

sanguíneo (18,6 µmol/L) do que os demais grupos experimentais, sendo que a 

menor quantificação de NO foi observada no grupo G0 (9,6 µmol/L) (Tabela 6 e 

Figura 29).  

No entanto, no final do período experimental o grupo que demonstrou a 

maior presença de óxido nítrico no soro foi o grupo G4 (18 µmol/L) seguido 

pelos grupos G6, G1, G2, G5, ficando o grupo G3 com a menor quantidade de 

NO observada (13,5 µmol/L) (Tabela 6 e Figura 30).  

 

Tabela 6 – Quantificação de óxido nítrico detectado no soro dos animais 
experimentais com esporotricose sistêmica nos diferentes grupos de 
tratamento. 

QUANTIFICAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO DOS ANIMAIS 
EXPERIMENTAIS  

           Primeira avaliação 
              µmol/L 

Última avaliação 
µmol/L 

G1 
18,6 

16,0 

G2 
12,29 

14,8 

G3 
11 

12,5 

G4 
13,23 

18,0 

G5 
11,43 

13,5 

G6 
12,94 

17,1 

G0 
9,6 

G1:animais pertencentes ao grupo tratado com glucana previamente a 
inoculação e pós inoculação; G2: animais tratados com glucana pós 
inoculação; G3: controle positivo, animais inoculados e tratados com placebo; 
G4: glucana associado ao itraconazol; G5: itraconazol; G6: glucana duas doses 



 

na semana associado ao itraconazol
inoculação de Sporothrix schenckii
FV/UFPel).  
 
 
 
 

 

Figura 29 – Quantificação de 
esporotricose sistêmica n
negativo, animais sem inoculação de 
G1: animais pertecentes ao grupo tratado com glucana previamente a 
inoculação e pós inoculação; 
inoculação; G3: controle positivo, animais inoc
G4: tratados com glucana associado ao itraconazol; 
itraconazol; G6: tratados com glucana duas doses na semana associado ao 
itraconazol (Setor de Micologia, FV/UFPel).
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Sporothrix schenckii e sem tratamento (Setor de Micologia, 

Quantificação de óxido nítrico presente no soro de animais com 
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tratados com glucana duas doses na semana associado ao 
(Setor de Micologia, FV/UFPel). 
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Figura 30 - Quantificação de Óxido Nítrico presente no soro de animais com 
esporotricose sistêmica nos diferentes grupos no final do período experimental. 
G0: controle negativo, animais sem inoculação do 
tratamento; G1: animais perte
previamente a inoculação e pós inoculação; 
pós inoculação; G3: controle positivo, animais inoculados e tratados com 
placebo; G4: tratados com glucana associado ao itraconazol; 
itraconazol; G6: tratados com glucana duas doses na semana associado ao 
itraconazol (Setor de Micologia, FV/UFPel).
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5. DISCUSSÃO 

A esporotricose é geralmente adquirida pela inoculação traumática da 

forma filamentosa do Sporothrix schenckii encontrada no ambiente. As lesões 

da enfermidade são decorrentes da transformação do fungo para forma 

leveduriforme, que ocorre entre 7 a 14 dias, e posterior multiplicação no tecido 

do hospedeiro (CORREA et al., 1991).  

No presente estudo as alterações clínicas, foram observadas oito dias 

após a inoculação dos animais experimentais com a fase filamentosa do S. 

schenckii, coincidindo com o período necessário para transformação para fase 

leveduriforme. Esses achados foram semelhantes aos descritos na literatura 

onde estudos in vivo utilizando ratos, e outros modelos experimentais como 

camundongos e hamsters que resultaram na presença de nódulos e úlceras no 

ponto de inoculação entre o sétimo e décimo quarto dia de infecção cutânea, 

assim como na infecção sistêmica pode ser evidenciado alterações clínicas e 

retroisolamento do agente após uma semana de inoculação do Sporothrix 

schenckii (NOBRE et al., 2003; NASCIMENTO, 2004; KONG et al., 2006, 

MARTINS, 2008; MEINERZ, et al., 2008).  

Levando em consideração que não há diferença significativa entre a 

utilização da fase micelial e leveduriforme para o desenvolvimento da 

esporotricose experimental (NOBRE et al., 2003) o inóculo utilizado neste 

estudo foi desenvolvido a partir da fase filamentosa do microrganismo, 

proveniente de um caso clínico de esporotricose canina. Trabalhos relataram 

que os felinos domésticos representam a espécie animal com maior número de 

casos de esporotricose, sendo considerados os principais transmissores inter e 

intra-espécie da doença (BARROS et al., 2008; MEINERZ et al., 2007a; 

NOBRE et al., 2001). Entretanto, nos últimos cinco anos, o número de casos de 
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esporotricose em cães tem aumentado significativamente no Brasil, em 

especial na região sudeste e sul. (SCHUBACH et al., 2006; MADRID et al., 

2007; FILGUEIRA, 2009; MADRID, 2011). 

O modelo experimental e os sitios de inoculação utilizados neste estudo 

são considerados preferenciais para a reprodução da esporotricose sistêmica, 

visto que estudos prévios demonstraram a suscetibilidade de ratos ao 

Sporothrix schenckii, assim como evidenciaram que a via intraperitoneal e veia 

da cauda reproduzem lesões semelhantes às decorrentes da forma 

espontânea da esporotricose sistêmica (NASCIMENTO, 2004; KONG et al., 

2006; MEINERZ, et al., 2008).  

Em relação à avaliação clínica nos grupos experimentais, foi possível 

observar que em nosso estudo, 100% os animais desenvolveram a forma 

sistêmica da enfermidade, com alterações clínicas presentes desde a primeira 

semana de avaliação. As primeiras alterações clínicas observadas foram 

aumento testicular e aumento na consistência testicular, seguido por 

desidratação, piloereção, apatia ou agressividade, cromodacriorréia e lesões 

em outras áreas corpóreas como, edema, nódulos e úlceras nos membros e 

cauda. Esses sinais da esporotricose sistêmica em modelo murino, já foram 

relatados por outros autores que também verificaram que o aumento testicular 

é uma das primeiras alterações clínicas da enfermidade (MEINERZ et al 2007, 

ARRILLAGA-MONCRIEFF et al., 2009; CASTRO, 2011). Provavelmente esse 

fato ocorra pela temperatura nesse órgão ser menor do que no restante do 

organismo, favorecendo a permanência e multiplicação do fungo, uma vez que 

o agente, dependendo da cepa, não consegue sobreviver em tecidos e órgãos 
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com temperatura elevada o que dificultaria sua multiplicação (CONTI-DIAZ, 

2011).  

Gremião e colaboradores (2006) relataram um caso de esporotricose 

felina, submetido à exérese total da bolsa escrotal e orquiectomia bilateral, 

após dezoito meses de tratamento com Itraconazol sem cura efetiva, devido à 

lesão ulcerada na bolsa escrotal, após a remoção cirúrgica o animal respondeu 

de forma satisfatória ao tratamento. A necessidade de orquiectomia em animais 

com esporotricose cutânea disseminada e/ou sistêmica já foi mencionada por 

outros autores com a intenção de eliminar o agente do organismo de um 

possível reservatório para o fungo (MADRID et al., 2010, BARROS et al., 

2010).  

Ao término do período experimental, na última avaliação clínica realizada 

com os animas experimentais após quatro semanas de tratamento foi possível 

observar que 100% dos animais do grupo controle (G3) permaneciam com a 

enfermidade, conseqüentemente, manifestando sinais clínicos de desidratação, 

aumento testicular, aumento na consistência testicular, caquexia, 

cromodacriorréia, piloereção e alteração de comportamento principalmente 

apatia. Quanto ao restante dos grupos experimentais, o G4 foi o grupo de 

tratamento que teve menor quantidade de animais com alteração sistêmica no 

final do período experimental, permanecendo 30% do grupo com alteração, 

enquanto nos grupos G1 60%, G2 80%, G5 60% e G6 50% dos animais desses 

grupos ainda manifestavam alterações clínicas.  

No presente estudo o grupo controle se manteve com infecção ativa 

durante todo o período experimental, inclusive com um índice de mortalidade 

de 31,25%, não apresentando regressão das lesões, o que demonstra que o 
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sistema imune dos animais desse grupo provavelmente não foi capaz de 

responder de forma efetiva contra essa cepa de Sporothrix schenckii. Em 

estudos realizados por outros pesquisadores foi verificado que há regressão 

das lesões de esporotricose cutânea mesmo no grupo controle, no entanto na 

forma sistêmica essa regressão não foi verificada (NOBRE et al, 2003; 

NASCIMENTO & ALMEIDA, 2005; NOBRE et al, 2005; KONG et al, 2006; 

MARTINS, 2008).  

As alterações clínicas analisadas estatisticamente resultaram em 

diferenças significativas entre os grupos experimentais na primeira e na última 

avaliação clínica (P=0,0023 e P= 0,0055). Na primeira avaliação clínica o grupo 

tratado com a glucana previamente e pós inoculação (G1) foi superior aos 

demais grupos de tratamento, visto que não apresentou nenhum sinal clínico. 

Na última semana os grupos de tratamento glucana pós (G2), grupo itraconazol 

(G5) e glucana 2 associado ao itra (G6) foram significativamente melhores que 

o grupo controle (G3), no entanto o grupo G4 foi estatisticamente melhor que 

os grupos G2,G5 e G6 (p<0,05). 

 Em se tratando do grupo G1 observamos no presente estudo que a 

Glucana administrada préviamente a inoculação na quantidade de três doses, 

desempenhou um papel protetor contra o agente agressor da esporotricose, 

uma vez que os animais pertencentes a esse grupo demonstraram com 

diferença significativa (p<0,05) um retardo tanto no tempo de desenvolvimento 

quanto na intensidade da enfermidade, pois manifestaram alterações clínicas, 

alterações anatomopatológicas e retroisolamento do agente, posteriormente 

aos demais grupos experimentais. Da mesma forma foi evidenciado nesse 

grupo, na primeira avaliação, a menor quantificação de unidades formadoras 
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de colônias fúngicas, proveniente do baço dos animais experimentais e esse 

parâmetro nesse grupo se manteve semelhante ao grupo de tratamento que 

recebia o antifúngico de eleição para a esporotricose.  

O papel protetor da glucana já foi verificado por outros autores que 

utilizaram o imunomodulador na prevenção de sepse difusa em 73 

camundongos Swis, nesse estudo os animais tratados com glucana 

apresentaram um aumento significante no número de leucócitos no lavado 

peritoneal, diminuição no número de unidades formadoras de colônias 

bacterianas além de, um aumento significante na sobrevida dos animais 

tratados com a glucana, a qual proporcionou um maior controle da infecção 

bacteriana por aumentar o número de células de defesa (FREITAS et al., 

2004). Da mesma forma Hetland et al.14, administraram a camundongos 

BALB/c três dias antes e sete dias após desafio com bacillus Calmette-Guérin 

(BCG), cento e vinte dias após o desafio, os resultados encontrados indicaram 

que pela provável ativação de macrófagos ocorreu uma inibição da infecção 

nos camundongos. 

Em nosso estudo foi observado o potencial patogênico do isolado 

utilizado, visto que os animais desenvolveram a esporotricose sistêmica com 

intenso compromentimento de órgãos como fígado, baço e testículos. Sendo 

inclusive observado óbitos apartir da segunda semana de inoculação, 31,25% 

do grupo controle, 18,75% do grupo G2 tratado com glucana após inoculação, 

6,25% dos grupos glucana2 + itra e 6,25% do grupo tratado somente com 

Itraconazol. Arrillaga-Moncrieff et al. (2009), relataram a diferença na virulência 

de isolados do complexo Sporothrix., segundo os autores observou-se que o 

Sporothrix brasiliensis e o Sporothrix schenckii, foram mais virulentos 
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ocasionando a morte de todos os animais entre o nono e o vigésimo terceiro 

dia de inoculação.  

Quanto ao aspecto macroscópicos das lesões, estes apresentaram-se 

puntiformes esbranquiçadas, localizadas ou disseminadas no fígado e baço, e 

testículos repletos de nódulos e aderidos às túnicas adjacentes, observados no 

presente estudo corroboram com outros autores que também relataram essas 

alterações anatomopatológicas nestes órgãos (NOBRE et al., 2005; MARTINS, 

2008; MEINERZ et al., 2008; ANTUNES et al., 2009; CASTRO, 2011). 

Em nosso estudo verificamos que o grupo G5 tratado somente com o 

itraconazol, demonstrou uma eficácia significativa (p<0,05) no tratamento da 

micose, quando comparado ao grupo controle e ao grupo tratado somente com 

glucana pós inoculação, apresentando regressão das alterações clínicas, 

lesões anatomopatológicas, retroisolamento do agente e unidades formadoras 

de colônia fúngicas. Esta ação efetiva do Itraconazol já foi descrita em estudos 

prévios, sendo este antifúngico considerado de eleição para as formas 

cutâneas e cutânea-linfática da esporotricose (NOGUCHI et al., 2000; 

BONIFAZ et al., 2001; STALKUP  et al., 2002; SCHUBACH et al., 2006, 

MEINERZ et al., 2007, PEREIRA, et al., 2010; BARROS et., 2011).  

No entanto, Catalán & Montejo (2006) justificam o fracasso terapêutico 

do uso do itraconazol em alguns casos de esporotricose, devido à ocorrência 

de isolados resistentes, provenientes do uso indiscriminado devido ao amplo 

espectro antifúngico do itraconazol. Da mesma forma, Schubach et al. (2004) 

relataram recidiva de 25,4% dos casos de esporotricose felina tratados com o 

fármaco, e ainda Kohler et al. (2004) detectaram baixa suscetibilidade in vitro 
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de isolados de S. schenckii provenientes de casos de esporotricose 

disseminada felina frente ao itraconazol. 

Em se tratando dos grupos onde foi associado à Glucana ao 

Itraconazol, G4 e G6, verificamos que o grupo G4, tratados com uma dose de 

glucana uma vez na semana associado ao Itraconazol diariamente, foi mais 

eficaz no tratamento da esporotricose sistêmica experimental. Os animais do 

grupo G4 foram significativamente melhores (p<0,05) em vários parâmetros 

analisados no final do período experimental, salientando que somente 30% 

permaneceram com alterações clinicas, lesões anatomopatológicas, 

retroisolamento positivo do agente e menor quantificação das unidades 

formadoras de colônias fúngicas, diferindo dos demais grupos com exceção do 

grupo G6, que recebiam duas doses de glucana associada ao antifúngico.  

Estudos utilizando a β (1-3) glucana em modelo experimental de sepse 

descreveram a sua ação primariamente sobre as células fagocitárias e 

estimulação na liberação de citocinas. Em relação ao agente da 

paracoccidioidomicose testes in vitro realizados com a glucana comprovaram a 

ação estimulatória sobre fagócitos (FELIPPE et al., 1993; CRISPIM et al., 2004; 

LI et al 2005; PELIZON et al., 2005; ARAUJO-FILHO et al., 2006; AZEVEDO et 

al., 2006; LEBLANC et al., 2006; MARQUES et al 2006; MEIRA et al., 2006). 

 Em relação ao Sporothrix schenckii, em estudo realizado por Martins 

(2008), foi verificado que a Glucana associado ao antifúngico Itraconazol no 

tratamento da esporotricose cutânea experimental, possibilitou uma cura mais 

rápida dos animais experimentais, uma vez que esses animais iniciaram com 

regressão das lesões anteriormente aos demais grupos, assim como foi 

observado que no grupo tratado com a associação dos dois fármacos resultou 
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em maior número de animais com lesões cicatrizadas ou em processo de 

cicatrização no ponto de inoculação no final de trinta dias de tratamento dos 

animais com esporotricose experimental cutânea. 

Em nosso estudo verificamos que no grupo tratado somente com o 

imunomodulador (G2) os animais apresentaram regressão das lesões e 

diminuição das unidades formadoras de colônias com diferença significativa do 

grupo controle. Essa diferença pode ser atribuída à ação estimulatória da 

resposta imune celular produzida pela glucana e responsável pela resolução da 

enfermidade. O exato mecanismo de ação da glucana na indução celular ainda 

não está completamente estabelecido. No entanto autores demonstraram que 

as β glucanas são reconhecidas pelo sistema imune através de receptores 

específicos encontrados na superfície de células como macrófagos, neutrófilos, 

células dendríticas, células NK (Natural Killer) e fibroblastos, facilitando com 

isso a interação com as células de defesa (GANTNER et al., 2003;  ADACHI et 

al., 2004; BROWN & GORDON, 2005; BROWN, 2006). 

A ação estimulatória da glucana sobre fagócitos também já foi 

demonstrada em estudos utilizando o imunomodulador em associação a 

fármacos antifúngicos. Azevedo et al. (2006) associaram a glucana ao 

itraconazol no tratamento da cromoblastomicose humana refratária ao 

antifúngico, demonstrando um aumento significativo na linfoproliferação de 

células do paciente e alteração no padrão de citocinas, com diminuição na 

produção de IL-10 e aumento significativo de interferon gama (IFN-γ) e fator de 

necrose tumoral alfa (TNF-α), modulando o sistema imunológico para uma 

resposta celular. Da mesma forma Meira et al. (1996) utilizaram associação da 

glucana a anfotericina B, no tratamento da paracoccidioidomicose em 
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humanos, e demonstraram a ação imunoestimulante da glucana, 

principalmente em  pacientes com o quadro mais grave da micose.  

Em se tratando de animais, Jung e colaboradores (2004), 

comprovaram em estudo utilizando suínos infectados experimentalmente com 

vírus da influenza suína que a β glucana proveniente do Saccharomyces 

cerevisiae administrada pela via oral aumentou a produção de IFN- γ e óxido 

nítrico no pulmão dos animais além de, reduzir o grau de lesão pulmonar e 

replicação viral. Da mesma forma existem diversos trabalhos relatando a 

eficácia da glucana no aumento da taxa de sobrevivência de peixes frente a 

parasitas e bactérias através do aumento na população de leucócitos, 

neutrófilos e monócitos (SELVARAJAV et al., 2005; MISRA, et al., 2006; 

PALIC, et al., 2006). 

Estudos tem demonstrado, que tanto a glucana particulada quanto a 

solúvel apresentam atividade antitumoral e antimicrobiana em camundongos e 

ratos como modelo experimental ( LI et al., 2007; HOEFER & POSPISIL, 2011). 

A glucana utilizada no presente estudo tem a caracteristica de ser solúvel e 

apresentar ligações β-1,3-D-glicopiranose e com peso molecular em torno de 

6500 daltons extraída da parede celular do fungo Saccharomyces cerevisiae.  

Foi possível observar que o grupo tratado com o antifúngico associado 

à glucana (G4) ao final do período experimental apresentou menor frequência 

de animais com lesões sistêmicas e em outras áreas corpóreas, assim como 

menor retroisolamento de órgãos internos e menor quantificação de unidades 

formadoras de colônias de S. schenckii. Tendo em vista que a resposta do 

organismo frente ao agente fúngico é mediada principalmente por macrófagos 

e neutrófilos, a β glucana provavelmente contribuiu para regressão da 
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enfermidade através da estimulação da resposta celular. Apesar de não ter 

sido observada diferença estatística entre os grupos G4 e G6 ao final do 

período experimental em relação a quantificação de unidade formadoras de 

colônias fungicas, o grupo do antifúngico associado à glucana com uma dose 

somente, desencadeou uma regressão mais precoce das lesões clínicas, 

anatomopatológicas e retroisolamento do agente demonstrando diferença 

significativa dos demais grupos na última semana de avaliação. 

Em vista, que não há na literatura um padrão de dosagem e intervalo 

entre doses de β glucanas, buscou-se neste estudo avaliar a ação do fármaco 

com duas doses de 0,5mg na mesma semana com intervalo de três dias. No 

entanto não foi verificado uma ação mais efetiva do imunomodulador, uma vez 

que o grupo que recebeu somente uma dose semanal se mostrou mais eficaz. 

Esse achado foi semelhante ao encontrado por outros autores onde utilizaram 

doses maiores de glucana sem aumento na sua eficácia. Provavelmente este 

fato se deva pela glucana ser um imonomodulador que dependendo da dose e 

intervalo de administração mude o padrão de resposta do organismo 

(HETLAND et al., 2002; LEE et al., 2001; ROEDER, et al., 2004). 

Freitas et al (2004) em modelo experiemental de sepse, observaram 

que a dosagem de 5mg demonstrou uma indução melhor na proteção contra a 

formação de colônias bacterianas no liquido peritoneal e aumento da migração 

leucocitária, quando comparada a dose de 10mg, não tendo diferença 

significativa.  Em outro estudo, Pelizon e colaboradores (2005) relataram que 

ao investigar a ação fungicida da glucana frente ao Paracoccidioides 

brasiliensis, verificou que a dosagem menor teve maior eficácia na ação 
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fungicida enquanto  a dosagem mais elevada demonstrou melhor atividade na 

indução de citocinas pró – inflamatórias. 

As alterações anatomopatológicas, assim como o retroisolamento do S. 

schenckii de órgãos internos e a contagem de UFCs do ponto de inoculação 

confirmaram os achados clínicos, onde os grupos tratados foram 

significativamente diferentes do grupo controle, com menor número de animais 

apresentando lesões macroscópicas, menor freqüência de retroisolamento e 

menor quantificação das UFCs. O retroisolamento do S. schenckii de órgãos 

internos já foi evidenciado em estudos in vivo demonstrando a ocorrência da 

disseminação do agente uma semana após a inoculação subcutânea 

(ANTUNES, 2004; MADRID, 2007, MARTINS, 2008). No entanto, estudos 

prévios demonstraram que tanto o tratamento antifúngico quanto a β-glucana 

diminuem a disseminação fúngica e o retroisolamento, bem como reduzem o 

número de células viáveis, resultando em uma menor quantificação das UFCs 

(KAISER & KERNODLE, 1998; LIANG et al., 1998; ANTUNES, 2004; CRISPIM 

et al., 2004). 

No decorrer do período experimental foram realizadas coletas da 

cavidade oral dos animais pertencentes aos diferentes grupos de tratamento, 

com o intuíto de avaliar o risco potencial de retroinoculação e transmissão do 

fungo Sporothrix schenckii através da mordedura. Foi verificado crescimento 

fungico somente nos animais que recebiam água destilada estéril pela via oral 

(G1,G2 e G3) enquanto que os grupos que recebiam antifúngico por essa via 

(G4, G5 e G6) não obteve-se isolamento fúngico. Desses animais positivos 

para S. schenckii, o grupo com maior isolamento foi o grupo G3 (31%), seguido 

pelo grupo G2 (25%) e G1 (6,25%) o que concorda com os achados clínicos e 
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anatomopatológicos que também foram mais agressivos nessa ordem. Em 

relação aos grupos tratados com antifúngico pela via oral, e que não 

apresentaram isolamento fungico, provavelmente isso se deva pela ação local 

do fármaco na cavidade. Outros autores já descreveram o risco potencial de 

transmissão do S. schenckii, atravéz da arranhadura e mordedura, 

principalmente de felinos domésticos, por apresentaram um número elevado de 

células fúngicas em suas lesões (LOPES-BEZERRA et al., 2006; SOUZA et 

al.,2006; SCHUBACH et al.,2008). No entanto o presente estudo salienta 

quanto à necessidade de prevenção e cuidados especiais ao manipular 

modelos experimentais com esporotricose, pela presença do agente na 

cavidade oral, ocasionado um risco constante de transmissão da enfermidade 

através da mordedura em pessoas que estejam manipulando esses animais 

portadores do fungo. 

A produção de NO é uma importante via em que os macrófagos exercem 

sua função microbicida no organismo. Ocorre em resposta ao estímulo 

produzido principalmente por IFN-γ, por meio da enzima óxido nítrico sintase 

induzível (iNOs) (BEUTLER, 2004). O NO interage com ânion superóxido no 

interior dos fagolisossomos com isso produz um reativo altamente microbicida 

o peroxinitrito, desempenhando uma atividade importante contra os patógenos 

(NATHAN & HIBBS, 1991; ABBAS & LITCHMAN, 2005; BEUTLER, 2004).  

Foi observado no presente estudo, dez dias após a inoculação que o 

grupo G1, tratado previamente a infecção e pós infecção com 0,5mg de 

glucana, apresentou maior quantificação de NO do que os demais grupos de 

tratamento, isso provavelmente tenha ocorrido pela estimulação preventiva da 
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glucana sobre os macrófagos dos animais pertencentes a este grupo, uma vez 

que receberam três doses antes de serem inoculados.   

Essa ação estimulatória preventiva da glucana em modelo murino já foi 

relatada por Crispim e colaboradores (2004), onde a administração de três 

doses do imunomodulador propiciou uma maior sobrevida dos animais com 

peritonite causada pela tranfixação coto-cecal. Outro autor demonstrou em 

modelo experimental de sepse, que a glucana age estimulando diretamente os 

macrófagos, aumentando sua capacidade fagocítica, contribuindo para a 

redução da bacteremia por Gram-negativas, limitando os danos aos órgãos 

reticuloendoteliais e conseqüentemente proporcionando uma maior sobrevida 

(WAKSHULL, 1999).  

No entanto não foi encontrado estudo que demonstre a ação da glucana 

na produção de NO em modelo experimental de esporotricose sistêmica em 

ratos, utilizando a dosagem, intervalo de tratamento e via subcutânea como via 

de administração, sendo o presente estudo pioneiro nesses achados.  

Os microrganismos reconhecidos pelos fagócitos são dependente de 

receptores que reconhecem padrões moleculares associados a patógenos com 

isso estimulando a resposta imunológica do hospedeiro com intuito de eliminar 

o agente agressor (NOVAK & VETVICKA, 2008). Brown e Gordon (2003) 

relataram a existência de receptores para β glucanas em células pertencentes 

ou não ao sistema imune como macrófagos, neutrófilos células dendriticas, 

células endoteliais e fibroblastos. Os receptores relacionados ao 

reconhecimento da β-glucana em vertebrados são: dectin-1, Receptor do 

Sistema Complemento 3 (CR3), lactosilceramida e scavenger receptors. O 

mecanismo de resposta parece ser mediado pela combinação destes, no 
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entanto o que parece ser mais importante e possui maior esclarecimento é o 

dectin-1. 

O dectin-1 intermedia diversas respostas celulares como fagocitose, 

endocitose e burst oxidativo, ademais, em associação com receptores toll-like, 

induz a produção de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias como Fator de 

Necrose Tumoral Alfa (TNF-α), Proteína Inflamatória de Macrófagos-2 (MIP-2) 

e Interleucina-12 (IL-12). Os receptores celulares toll-like disparam no sistema 

imune uma complexa sinalização em cascata após o reconhecimento de 

partículas fúngicas (BROWN & GORDON, 2003; GANTNER et al., 2003; 

HERRE et al., 2004). 

Em nosso estudo foi observado que o grupo (G3) controle positivo, ou 

seja, inoculado com o S. schenckii e tratado com água destilada estéril, 

demonstraram aumento na quantidade de óxido nítrico quando comparado com 

o grupo controle negativo (animais não inoculados), no entanto foi detectada 

menor quantidade de NO quando comparado aos grupos tratados com a 

glucana e itraconazol (G1, G2, G4, G5 e G6). 

Em se tratando do Sporothrix schenckii em pesquisa realizada por Maia 

e colaboradores (2006) utilizando exoantígeno obtido do agente fúngico, 

demonstraram um aumento significativo do óxido nítrico sintase induzível 

(iNOS) comparando o ExoAg e o LPS em todas as semanas de infecção, no 

entanto houve maior produção de iNOS entre a quarta e sexta semana de 

infecção, seja em resposta ao exoantígeno ou ao LPS, provavelmente 

demonstrando uma tentativa de eliminação do fungo pelos macrófagos, através 

de uma via dependente de NO. Enquanto os animais normais apresentaram 

valores muito baixos enzima óxido nítrico sintase induzível. 
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Ao final do período experimental os grupos G4 e G6 tratado com a 

glucana associado ao itraconazol e com duas doses do imunomodulador 

associado ao antifúngico respectivamente demostraram maior quantidade de 

NO, nesses grupos foram verificados também, menor quantificação de 

unidades formadoras de colônias fúngicas de S. schenckii esse fato pode ter 

sido ocasionado pela ativação de macrófagos com conseqüente produção de 

óxido nítrico desencadeando um efeito microbicida contra o agente da 

esporotricose. No entanto, não foi verificado no presente estudo, nas condições 

desenvolvidas, uma produção maior de óxido nítrico no grupo G6 que recebeu 

duas doses do imunomodulador. Tzianabos (2000) considerou que a dose, a 

via e o sincronismo de administração de um biomodulador podem realçar ou 

suprimir a resposta imune do hospedeiro. 

Gonzalez et al. (2000) demonstraram a restrição do crescimento 

intracelular do  Paracoccidioides brasiliensis pela produção de NO pelos 

macrófagos peritoneais induzida pelo IFN- γ, indicando que este é um 

importante mecanismo efetor. Da mesma forma foi observado por outro autor 

que a produção de NO está associada à atividade fagocítica dos macrófagos 

esplênicos de camundongos infectados com o fungo Histoplasma capsulatum, 

relacionada à apoptose e à resposta antiproliferativa das células do baço de 

camundongos infectados (Wu-Hsieh et al., 1998). 
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6. CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos permitem concluir que: 

 - Os cinco tratamentos utilizados demonstraram resultados satisfatórios 

no tratamento da esporotricose sistêmica experimental; 

  - A β 1-3 glucana quando administrada previamente a infecção causada 

pelo Sporothrix schenckii apresenta um efeito protetor contra a enfermidade, 

retardando o aparecimento das lesões assim como diminuindo a gravidade 

dessas; 

- A associação de 0,5mg de  β (1-3) glucana ao antifúngico itraconazol 

proporcionou uma melhor eficácia no tratamento contra a esporotricose 

sistêmica experimental, uma vez que ao final do período experimental obteve-

se menor freqüência de animais com sinais clínicos, retroisolamento, 

alterações anatomopatológicas e menor quantificação de unidades formadoras 

de colônias fúngicas, com isso induzindo uma regressão mais rápida da 

enfermidade; 

 - A administração de duas doses de 0,5mg de β 1-3 glucana na mesma 

semana, não se mostrou mais eficaz do que uma dose apenas; 

 - A β (1-3) glucana induz a produção de óxido nítrico (NO), uma vez que 

animais que receberam esse imunomodulador apresentaram quantidade maior 

de NO em comparação aos grupos que não receberam;  

 - Há risco de contaminação através de mordedura, pela presença do 

fungo na cavidade oral animais experimentais. 
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7. PERSPECTIVAS 

 

Em vista desses resultados promissores, surge a necessidade de 

aprofundar os estudos para elucidar o exato mecanismo de ação da β (1-3) 

glucana sobre o sistema imune dos animais com esporotricose. Pesquisas 

devem ser realizadas para avaliação de diferentes doses, intervalos e duração 

de administração da β (1-3) glucana quanto à estimulação da resposta imune 

frente a esta micose. O avanço destes estudos possibilitará o alcance de uma 

alternativa terapêutica para os casos graves de esporotricose, bem como casos 

refratários ao tratamento antifúngico.  
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