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“Estamos em pleno mar... Doudo no espaço
Brinca o luar - dourada borboleta;
E as vagas após ele correm... cansam
Como turba de infantes inquietas
Estamos em pleno mar... Do firmamento
Os astros saltam como espumas de ouro...
O mar em troca ascende as ardentias,
- Constelações do líquido tesouro
Estamos em pleno mar... Dois infinitos
Ali de estreitam num abraço insano,
Azuis, dourados, plácidos, sublimes...
Qual dos dois é o céu? Qual o oceano?”
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Castro Alves - Navio Negreiro
RESUMO
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-Aspergillus DO ÓLEO ESSENCIAL DE
Origanum vulgare L. IN VITRO E IN VIVO EM FRANGOS
O Origannum vulgare L. (orégano) é uma erva com potencial terapêutico, havendo,
entre seus extratos, maior atividade detectada no óleo essencial (OEO). Dentre os
constituintes estudados neste extrato estão monoterpenos responsáveis por atividades
farmacológicas, incluindo ação antibiótica sobre diversos organismos, entre os quais,
Aspergillus spp, os mais importantes fungos em medicina veterinária. A aspergilose é a
micose de maior morbimortalidade em aves, e a principal doença respiratória nesses
animais. A espécie mais envolvida em casos clínicos é o A. fumigatus, devido
principalmente à sua ampla capacidade de disseminação ambiental, ao reduzido
tamanho de seus propágulos e à produção de metabólitos secundários. O tratamento da
micose é considerado pouco eficiente, devido, entre outros fatores, ao número limitado
de antifúngicos, à alta toxicidade destes fármacos, e à resistência por parte do
Aspergillus spp. Em vista desta realidade o presente estudo objetivou avaliar o potencial
terapêutico do OEO no tratamento e prevenção da aspergilose crônica experimental por
A. fumigatus em frangos (Gallus gallus). Para tanto realizou-se, primeiramente testes de
sensibilidade in vitro de Aspergillus spp. frente ao OEO; de toxicidade do óleo e
desenvolvimento experimental de aspergilose em frangos. Os testes de sensibilidade in
vitro foram ensaiados com A. fumigatus, A. flavus e A. niger, iniciando com OEO na
concentração 900mg/mL (6%) passando por dez diluições seriadas com base log2.
Foram realizados testes de toxicidade aguda sistêmica (24h de exposição) e toxicidade
subcrônica sistêmica (30 dias de exposição) com OEO nas concentrações 225mg/mL
(1,5%), 450mg/mL (3,0%) e 675mg/mL (4,5%). A infecção experimental foi realizada
em três etapas, utilizando para tanto diferentes concentrações, volumes e números de
inoculações. E tanto para tratamento quanto para profilaxia da aspergilose utilizou-se
grupo tratado com OEO (O), com o antifúngico padrão itraconazol (I), com ambos os
produtos associados (I+O), e grupo sem tratamento (C). A partir da análise química do
óleo foram observados 15 diferentes compostos ativos, sendo 4-terpineol (18.4%),
hidrato de sabinene (15,6%) e timol (13,6%), os componentes majoritários. No teste de
sensibilidade in vitro o óleo essencial apresentou tanto atividade fungicida quanto
fungistática frente a Aspergillus spp., com CIM variando entre 28,125mg/mL
(0,1875%) e 450mg/mL (3,0%) e CFM entre 112,5mg/mL (0,75%) e 450mg/mL
(3,0%). E CIM 50 de 112,5 mg/mL (0,75%) e CIM 90 de 450mg/mL (3,0%). Observouse que em todas as concentrações testadas, o óleo essencial de O. vulgare não causou
nenhuma alteração clínica nem anatomopatológica. Para reproduzir aspergilose
experimental crônica A. fumigatus em frangos de 15 dias definiu-se que deve-se utilizar
concentração de 12x108 UFC/mL em três inoculações seriadas, com intervalos de 24h.
O primeiro dia de infecção foi considerado o dia três. Na avaliação do uso d OEO para
tratamento e profilaxia da aspergilose, I+O apresentou melhores resultados, com menos
sinais clínicos, anatomopatológicos, microscópicos e menor contagem de Unidades
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Formadoras de Colônia/g/órgão. I e O apresentaram resultados, de forma geral,
inferiores à I+O, porém superiores à C, não sendo possível avaliar qual grupo obteve
maior eficácia no tratamento e/ou profilaxia da micose.
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ABSTRACT
EVALUATION OF THE in vitro AND in vivo ANTI-Aspergillus ACTIVITIES OF
Origanum vulgaris ESSENTIAL OIL IN POULTRY
Origannum vulgare L. (oregano) is a herb with therapeutic properties. In its extract,
higher activity is detected on the essential oil (OEO). Among the extract components
are monoterpenes with pharmacological properties, e.g. antibiotic action over several
microorganisms, including Aspergillus spp., which are fungi of great importance in
veterinary medicine. Avian aspergillosis is a mycosis causing the highest morbidmorbidity in captive birds. It is also the main respiratory disease observed on this group.
A. fumigatus is the pathogen more commonly detected in clinical cases, mainly due to
its high capacity of being environmentally disseminated and producing secondary
metabolites, as well as due to its reduced propagule size. The mycosis treatment is
inefficient mainly due to the limited availability of antifungal compounds, the high
toxicity found on these compounds and the resistance of Aspergillus species. Thus, the
aim of this work was to evaluate the therapeutic potential of OEO in both the treatment
and prevention of experimental chronic aspergillosis, caused by A. fumigatus in poultry
(Gallus gallus). Initial experiments were carried out to test the in vitro OEO-sensitivity
of Aspergillus spp., oil toxicity, and the experimental progression of disease in poultry.
In vitro sensitivity testes were carried out with A. fumigatus, A. flavus and A. niger,
starting with a concentration of 900mg/mL (6%) OEO, going through ten serial
dilutions (log2 scale). Systemic acute toxicity (24h of exposure) and systemic subchronic toxicity (30h of exposure) tests were carried out, with OEO concentrations of
225mg/mL (1.5%), 450mg/mL (3.0%) and 675mg/mL (4.5%). The experimental
infection was accomplished in three stages, with diverse inoculation concentrations,
volumes and frequencies being tested. Both in aspergillosis treatment and prevention,
groups tested were either treated with OEO (O), with the standard anti-fungal
itraconazol (I), with both products combined (I+O), or with none of them (C). Fifteen
different active compounds were observed in the chemical analysis of the oil, being 4terpineol (18.4%), sabinene hydrate (15.6%) and thymol (13.6%) the major components
found. At the in vitro sensitivity test, the essential oil displayed both fungicide and
fungistatic effect towards Aspergillus spp., with MIC varying between 28.125mg/mL
(0.1875%) and 450mg/mL (3%) and MFC varying between 112.5mg/mL (0.75%) and
450mg/mL (3%). In all concentrations tested, the essential oil from O. vulgare did not
cause any clinical or anatomopathologic alteration. Experimental reproduction of
chronic A. fumigatus aspergillosis in 15 day-old poultry was achieved by using an
inoculum concentration of 12x108 Colonies Forming Units/mL (CFU) in three serial
inoculations at 24h intervals, being day three considered the first day of infection. The
use of OEO in aspergillosis treatment and prevention was best observed in I+O,
resulting in less clinical, anatomopathologic and microscopic signs, as well as a smaller
count of CFU/g/organ. Overall, I and O were less effective than I+O, but more effective
than C. Nevertheless, it was not possible to evaluate which group increased the mycosis
treatment and/or prevention efficacy.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO
Nas diversas áreas da medicina veterinária é de suma importância a busca por
novos fármacos. Neste sentido, destacam-se os ensaios com produtos de origem vegetal,
uma vez que esta é uma linha de pesquisa em amplo crescimento, e o aprimoramento de
novas técnicas levaria a avanços benéficos em diferentes segmentos, desde as áreas da
clínica veterinária, até a produção de origem animal (FUKAYAMA et al., 2005).
É crescente a procura por novos produtos terapêuticos para aves, tanto nos
setores da avicultura de produção, quanto nas clínicas veterinárias, centros de triagem e
reabilitação, e zoológicos. As aves silvestres ou exóticas, quando em cativeiro são
extremamente susceptíveis a infecções oportunistas, entre as quais a aspergilose tem
especial relevância. Necessitando de antimicrobianos, muitas vezes profiláticos, como
em situações de estresse e captura de vida livre (RUOPPOLO et al., 2004).
O Aspergillus spp. é um fungo filamentoso ubíquo e cosmopolita, causando
infecção quando fatores ambientais ou ligados ao animal causam desequilíbrio na
relação entre fungo e hospedeiro. Seja pelo aumento do número de células infectantes
no ambiente ou pela redução na imunidade do hospedeiro, levando a ocorrência de
quadro clínico (CUBAS; GODOY, 2004). A aspergilose está entre as afecções de maior
morbidade e mortalidade em aves em cativeiro, sendo a principal doença fúngica nesses
animais, dentre as espécies do gênero, A. fumigatus tem sido mais comumente
relacionada à infecção (TELL, 2005).
O número limitado de fármacos antifúngicos e sua alta toxicidade são fatores
limitantes ao tratamento das doenças fúngicas (MOREIRA, 2010). Além disso, a
administração de fármacos antimicrobianos à aves com aspergilose é considerada uma
medida pouco eficiente (ARNÉ et al., 2011; CEOLIN et al., 2012). Bem como, muitos
antifúngicos utilizados em medicina humana ainda não são amplamente utilizados em
medicina veterinária, seja pela necessidade de tratamento hospitalar, toxicidade elevada,
altos custos ou falta de testes nas espécies mais afetadas.
Com base nestes dados, é de extrema importância a exploração de extratos
vegetais e\ou fitoterápicos em substituição a antifúngicos de uso convencional e
rotineiro, testando novas possibilidades terapêuticas, a fim de minimizar os problemas
relacionados à resistência antimicrobiana, à alta toxicidade e os altos custos. Em
especial no combate à aspergilose na medicina de aves. Bem como é urgente a
necessidade de determinar fármacos com boa atividade antifúngica para uso profilático
para aspergilose na recepção de aves em zoológicos, centros de triagem e reabilitação.
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Neste sentido, os extratos obtidos a partir do Origanum vulgare L. tem-se
mostrado bastante promissores em estudos de biopropecção, demonstrando, entre outras
propriedades, atividade antimicrobiana in vitro e in vivo frente espécies de fungos e
bactérias (CERVATO et al., 2000; SERPA et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2009;
CLEFF et al., 2010; MITCHELL et al., 2010). Sendo que estudos, com O.vulgare e
Aspergillus spp. são escassos. E quando considerado o uso do extrato em aspergilose
aviária, estes são inexistentes. Desta forma, desenvolveu-se o presente estudo.
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1.1 - OBJETIVOS
1.1.1 Objetivo geral
- Avaliar a atividade do óleo essencial de Origanum vulgare no tratamento e profilaxia
da aspergilose experimental por Aspergillus fumigatus em frangos (Gallus gallus).

1.1.2 Objetivos específicos
- Realizar testes de sensibilidade in vitro de Aspergillus spp. frente ao óleo essencial de
O. vulgare;
- Estabelecer metodologia confiável de desenvolvimento experimental da aspergilose
crônica em frangos (G. gallus);
- Testar toxicidade pré-clínica do óleo essencial de O. vulgare em frangos (G. gallus);
- Determinar a dose terapêutica do óleo essencial de O. vulgare para o tratamento e
profilaxia da aspergilose experimental por A. fumigatus em frangos (G. gallus).
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1.2 - PLANTAS MEDICINAIS E ÓLEOS ESSENCIAIS
As plantas constituem-se num enorme laboratório de síntese orgânica, fruto de
milhões de anos de evolução e adaptação sobre a terra. Elas representam fonte
importante de produtos naturais biologicamente ativos, com extensa gama de estruturas
e de propriedades físico-químicas e biológicas, que podem contribuir para a formulação
de fármacos (MONTANARI; BOLZANI, 2001; YUNES; CALIXTO, 2001). As plantas
medicinais são aquelas que têm tradição de uso como remédio em uma população ou
comunidade (ANVISA, 2010a), sendo quaisquer vegetais que possuam, em qualquer de
suas partes, substâncias com finalidades terapêuticas ou precursoras de fármacos semisintéticos (VEIGA JUNIOR; PINTO, 2005).
A utilização de vegetais com finalidades curativas ou profiláticas tem sido
difundida em algumas culturas há milhares de anos. Acredita-se que os conhecimentos
populares no que tange o uso de ervas medicinais iniciaram cerca de dois a três mil anos
A.C. na China (FOGLIO et al., 2006), bem como citações bíblicas fazem alusão ao uso
de plantas medicinais, sobre elas consta que “seu fruto servirá de alimento e a sua folha
de remédio” (ALMEIDA, 1969).
O processo que utiliza práticas populares e tradicionais como remédios caseiros
e comunitários é chamado de medicina tradicional. Sendo esta tão importante quanto a
medicina moderna, uma vez que a população dos países em desenvolvimento depende
dela para sua atenção primária. Sabe-se que 80% dessas populações utiliza práticas
tradicionais nos seus cuidados básicos de saúde e 85% destes utilizam plantas ou suas
preparações

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Em estudo realizado por Brito et al.

(2009), com o uso de plantas medicinais por comunidades, os autores constataram que
cerca de 90% das formas de preparo das plantas utilizadas pela comunidade coincidia
com a forma de preparo indicada pela literatura científica. Sendo estes conhecimentos
relatados como difundidos de forma empírica na comunidade há gerações. E que
próximo a 70% das plantas utilizadas era exótica, o que demonstra a possibilidade de
utilização de plantas não nativas na medicina popular.
Segundo Albuquerque; Hanazaki (2006), estudos que compilam dados referentes
ao uso de plantas em comunidades são de grande valia para guiar pesquisadores. A
chamada abordagem etnodirigida busca propriedades farmacêuticas em recursos
naturais utilizados por determinadas populações (ALBUQUERQUE; HANAZAKI,
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2006). Tais conhecimentos difundiram-se e são amplamente utilizados, uma vez que
cerca de 75% dos compostos naturais empregados na indústria farmacêutica foram
reconhecidos através de buscas guiadas pela medicina popular (CECHINEL FILHO;
YUNES, 1998).
No século XX, o surgimento dos antibióticos produzidos por fermentação
microbiana, aliado ao desenvolvimento de fármacos sintéticos foi importante para a
redução do uso de plantas medicinais e consequentemente para o investimento em
fármacos de origem vegetal. Nas últimas décadas, porém, uma importante mudança no
paradigma das sociedades ocidentais fez com que os produtos de plantas passassem
novamente a ocupar papel de destaque em países desenvolvidos e em desenvolvimento
(MONTANARI; BOLZANI, 2001).
Na Conferência Internacional sobre Atenção Primária em Saúde, em 1979, a
Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou a “formulação de políticas e
regulamentações nacionais referentes à utilização de remédios tradicionais de eficácia
comprovada e exploração das possibilidades de se incorporar os detentores de
conhecimento tradicional às atividades de atenção primária em saúde”. Na década
seguinte, em 1987 a Assembléia Mundial de Saúde reiterou essa recomendação e
recomendou aos estados-membros iniciar programas amplos relativos à identificação,
avaliação, preparo, cultivo e conservação de plantas usadas em medicina tradicional. No
Brasil, neste mesmo ano houve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde se
recomendou a “introdução de práticas alternativas de assistência à saúde no âmbito dos
serviços de saúde, possibilitando ao usuário o acesso democrático de escolher a
terapêutica preferida”. Assim, houve a regulamentação da implantação da fitoterapia
nos serviços de saúde nas unidades federadas (Ciplan nº 08, de 08 de março de 1988).
Então em 1991 o Conselho Federal de Medicina, reconheceu a atividade de fitoterapia,
havendo, em 1995, a instituição dos produtos fitoterápicos e a normatização de seu
registro pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2006).
No âmbito mundial, em 1991 a OMS reforçou a importante contribuição da
medicina tradicional na prestação de assistência social, especialmente às populações que
têm pouco acesso aos sistemas de saúde, e solicitou aos estados-membros que
intensificassem a cooperação entre praticantes da medicina tradicional e da assistência
sanitária moderna. Em sua estratégia global sobre medicina tradicional e medicina
complementar e alternativa para o período 2002/2005, a OMS reforçou o compromisso
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em estimular o desenvolvimento de políticas públicas com o objetivo de inseri-las no
sistema oficial de saúde dos seus 191 estados-membros. O Brasil não está entre os 25
países que desenvolveram uma política nacional de medicina tradicional, porém, em
2005 o país instituiu a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).
Em 2013 foi aprovada no Brasil, normativa de criação da categoria dos produtos
tradicionais fitoterápicos, que permite a comprovação de sua efetividade e segurança
por meio de relatos de uso tradicional e referências na literatura. Com isso o país passa a
ter categoria dos medicamentos fitoterápicos e dos produtos tradicionais fitoterápicos,
sendo estes últimos isentos de prescrição médica (ANVISA, 2013).
Atualmente, no âmbito mundial, os compostos ativos produzidos pelas plantas,
em qualidade e quantidade variadas, vêm sendo amplamente pesquisados (FOGLIO et
al., 2006; SAITO, 2012). Tais estudos envolvem em sua grande maioria a produção de
fitoterápicos, sendo que, nessa busca, os que apresentarem efeito dose-resposta in vitro,
vão para avaliação toxicológica (MONTANARI; BOLZANI, 2001). Fitoterápicos são
produtos com propriedades farmacológicas elaboradas exclusivamente de matéria prima
vegetal (VEIGA JUNIOR; PINTO, 2005). Estes fármacos atualmente constituem
importante fonte de inovação em saúde, sendo objeto de interesses empresariais
privados e fator de competitividade do Complexo Produtivo da Saúde (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2006).
Reduzir os efeitos adversos e tornar os medicamentos mais específicos e menos
tóxicos, e obter eficaz tratamento para cepas multirresistentes, configuram em grandes
desafios para os pesquisadores (TAVARES, 2009). A grande vantagem do uso de
produtos naturais reside no fato de que mesmo quando uma planta possui apenas uma
substância ativa identificada, ela tem maior potencial de ação quando utilizada a planta
como um todo do que a substância isolada (BARRACA, 1999). Isso porque
fitofármacos, por possuirem concentrações variáveis de compostos, tornam-se de mais
difícil adaptabilidade microbiana e, consequentemente dificultam a resistência por parte
dos microrganismos patogênicos. O uso de medicação de origem vegetal, porém não
significa ausência de efeitos colaterais ou tóxicos (VEIGA JUNIOR; PINTO, 2005).
Entre as alternativas, extratos herbais de plantas aromáticas, fazem parte de uma
classe de produtos que poderá substituir os agentes antimicrobianos (FUKAYAMA et
al., 2005). Dentre os produtos biologicamente ativos explorados nestes vegetais, estão
os óleos essenciais e seus constituintes. Enquanto que o uso de plantas aromáticas e suas
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infusões data de milhares de anos, os óleos destilados datam do século X
(TISSERAND; YOUNG, 2014).
As plantas são capazes de sintetizar dois tipos de óleos: fixos e essenciais. Óleos
fixos consistem em ésteres de gliceróis e ácidos graxos (triglicerídeos e triacilgliceróis),
enquanto que óleos essenciais consistem em misturas voláteis de compostos orgânicos
originados de uma única fonte botânica, que contribuem para o aroma e sabor da planta
(TISSERAND; YOUNG, 2014). Os óleos essenciais contém as frações aromáticas
intactas (ANVISA, 2010b), e podem ser obtidos de diferentes partes de plantas. Os
óleos são de forma geral, líquidos e incolores, entretanto podem apresentar-se sólidos
ou semi-sólidos em temperatura ambiente, assim como podem também, apresentar
coloração (TISSERAND; YOUNG, 2014) .
Óleos essenciais contém diversos compostos, porém de forma geral um ou dois
são os principais responsáveis pela sua atividade (TISSERAND; YOUNG, 2014).
Dentre os constituintes estudados estão os monoterpenos, já que se apresentam de modo
abundante em diversos óleos essenciais, entre os quais, os extraídos de plantas da
família Lamiacea. Dentre os monoterpenos, eugenol, 1,8-cineol, estragol, linalol, anetol,
terpinen-4-ol, carvacrol e timol, tem ações descritas na literatura como: antiinflamatória, antioxidante, antibacteriana, antifúngica, anticarcinogênica, redutora da
excitabilidade neuronal, hipotensora e antinociceptiva (HE et al., 1997; NASCIMENTO
et al., 2005; JOCA, 2012).
Na maioria dos casos as percentagens de constituintes dos óleos essenciais
variam, o que ocorre devido principalmente ao ambiente de produção da planta, como
tipo de solo, fertilização utilizada, tempo de colheita e localização geográfica
(TISSERAND; YOUNG, 2014), além das variações sazonais que afetam a composição
destes componentes (SOLIMAN et al., 2009) .
Existem cerca de 350 mil espécies de plantas, das quais 17.500 (5%) são
aromáticas, e 400 comercializadas em função dessas propriedades (TISSERAND;
YOUNG, 2014). Entre estas, destaca-se o Origanum vulgare Linneus (orégano), por
permitir a extração de óleo essencial com propriedades terapêuticas, constituído de
muitos compostos fenólicos. Entre as propriedades terapêuticas do óleo essencial de
orégano, destaca-se sua atividade antimicrobiana, creditada principalmente ao carvacrol
e timol, compostos majoritários em grande parte desses extratos (CHATZIFRAGKOU
et al., 2011). Os mecanismos de ação destes compostos ainda não estão bem elucidados.
Porém, acredita-se que atuam sobre a membrana celular bacteriana, impedindo sua
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divisão mitótica, causando desidratação nas células e impedindo a sobrevivência de
bactérias

patogênicas,

apresentando

grande

antimicrobiano (FUKAYAMA et al., 2005).

efeito,

portanto,

como

agente

9

1.3 - Origanum vulgare Linneus
O orégano (Origanum vulgare) é uma planta perene herbácea e semi-prostrada
de caule ereto, por vezes corado de vermelho, com quatro ângulos e ramoso na
extremidade superior, podendo atingir até 80 cm de altura formando touceiras. Possui
folhas inteiras simples e pequenas, pecioladas, ovais, pontiagudas e quase sem pelos,
suas flores são numerosas e de coloração esbranquiçada, rosa púrpura ou violácea,
dispostas em glomérulos e reunidas em inflorescêcias paniculadas terminais, enquanto o
rizoma é rastejante, escuro e com raízes fibrosas. O orégano é originário do sul da
Europa, na região do Mediterrâneo, e no Brasil é cultivada nas regiões sul e sudeste. No
país, a época adequada de plantio é março, abril e setembro, e seu uso é indicado como
planta aromática, condimentar e medicinal (COUTO, 2006; VAZ; JORGE, 2006).
O orégano é listado como “extrato natural em geral” nos Estados Unidos e
enquadrado na categoria N2 pelo Conselho Europeu. Esta categoria compreende fontes
naturais admissíveis de aromas, e refere-se aos aromas preparados a partir de ervas de
cozinha, temperos ou condimentos frequentemente consumidos em pequenas
quantidades em uma dieta média. Sendo reconhecida como segura em ambos os lugares
(EFSA; ANS, 2010).
Os condimentos da família Lamiaceae, como o O. vulgare Linneus, tem valor
terapêutico reconhecido em inúmeros estudos (CERVATO et al., 2000; CLEFF et al.,
2010; CHATZIFRAGKOU et al., 2011). Existe, porém, uma diferença genética
substancial entre as diversas populações de orégano (AZIZI et al., 2009), o que é
extremamente importante tanto no que tange sua atividade antimicrobiana (CLEFF et
al., 2010), quanto a gestão de seus recursos genéticos e a domesticação e criação de
programas que utilizem a planta (AZIZI et al., 2009).
Já foram descritos em torno de 34 compostos ativos no óleo essencial de
orégano, sendo que os compostos fenólicos compõe 80 a 98% do óleo, sendo
responsáveis pelas atividades antimicrobiana e antioxidante (KABOUCHE et al., 2005).
As altas concentrações destes compostos e sua relação são de grande importância para a
eficácia do produto. Timol e carvacrol tem sido identificados como os compostos
majoritários em óleo essencial de orégano (CHATZIFRAGKOU et al., 2011), porém,
estudos demonstram a existência de grande variabilidade de componentes em diferentes
amostras (D’ANTUONO et al., 2000). Ao testar timol e carvacrol isolados, estes não
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alcançam a mesma eficiência do óleo essencial (LAMBERT et al., 2001;
CHATZIFRAGKOU et al., 2011), o que deve-se à presença de diferentes princípios
ativos no óleo (BARRACA, 1999). Cleff et al. (2013), ao analisar diferentes amostras
de óleo essencial de orégano, relataram que houve maior atividade antimicrobiana frente
a cepas de Candida spp. nas amostras de óleo que apresentaram 4-terpineol, timol e
carvacrol como compostos majoritários, combinando altas concentrações de 4-terpineol
combinada com equilíbrio entre timol e carvacrol.
A variação dos componentes dos óleos essenciais tanto em variedade quanto em
concentração é percebida ao se analisar diferentes estudos. Ao analisar cinco amostras
de óleo essencial de orégano, Silva et al. (2010) encontrou 17 diferentes compostos,
entre os quais os mais prevalentes foram: carvacrol, gama-terpineno, p-cimeno e timol.
Carvacrol foi o componente majoritário em todas as amostras, estando também
presentes seus precursores, os monoterpenos p-cimeno (como majoritário em algumas
amostras) e γ-terpineno. Já em estudo realizado por Hollenbach (2013), o autor
identificou 31 compostos no óleo estudado, entre os quais sabinene, seguido de timol e
de 4-terpineol como majoritários. Cleff et al. (2013) avaliou a composição de oito
diferentes amostras de óleo essencial de O. vulgare, identificando, ao todo, 34 diferentes
compostos, os quais não estavam presentes em todas as amostras estudadas. Estas
variações nas concentrações de diferentes amostras de óleos podem ocorrer por diversos
fatores, entre os quais fatores geográficos como altitude, solo, clima, colheita, cultura,
processo e armazenamento de secagem, entre outros (SOLLIMAN et al., 2009).
Soliman et al. (2009) visando a análise cromatográfica de amostras de óleo essencial de
O. marjorana, extraídos em diferentes épocas do ano, encontraram componentes
majoritário em qualidade e concentrações variadas.
Entre algumas das propriedades do orégano pode-se citar sua atividade como
promotor de crescimento na produção avícola (FUKAYAMA et al., 2005) e sua ação
antioxidante atribuída ao timol, carvacrol e ao γ-terpineno (MECHERGUI et al., 2010).
Esta ação foi demonstrada mesmo em quantidades mínimas, inclusive menores do que
as consumidas em dietas mediterrâneas convencionais (CERVATO et al., 2000). Carmo
(2008) sugere ainda que a adição do óleo essencial de O. vulgare L., poderia servir
como uma alternativa na substituição de conservantes, em um sistema de conservação
de alimentos.
Estudos recentes demonstraram que o uso do extrato de orégano na ração de
frangos de corte, como promotor de crescimento, provocou comportamento igual ao de
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antibióticos quanto ao desempenho dos animais, à qualidade de carcaça, à avaliação
anatomo-fisiológica do trato digestório e às bactérias encontradas no ceco das aves
(FUKAYAMA et al., 2005). Em adição a esta informação, diversos estudos
demonstraram atividade dos extratos de orégano sobre bactérias (SANTURIO et al.,
2007; OLIVEIRA et al., 2009; HERNANDEZ; GARCIA-CRUZ, 2010), salientando a
possibilidade de uso de extratos da planta em substituição a antimicrobianos de uso
consagrado.

Oliveira et al. (2009) atentam para o uso do óleo essencial de orégano no

tratamento de infecções bacterianas causadas por diferentes micro-organismos. Os
autores constataram efeito inibitório sobre as cepas de Staphylococcus aureus, com
efeito bactericida sobre todas as cepas de S. aureus em 24h de exposição.
A atividade do óleo essencial de orégano foi demonstrada também sobre fungos
leveduriformes, mesmo em cepas resistentes a antifúngicos azólicos (CLEFF et al.,
2010). Em estudo realizado avaliando-se a atividade antifúngica in vitro de diferentes
amostras de óleo essencial frente à Candida spp. foi demonstrada inibição da levedura
por diferentes amostras de óleo. Segundo Cleff et al. (2008), as diferentes concentrações
e proporções de compostos fenólicos influenciam na atividade dos óleos.
Estudos recentes demonstraram a atividade de extratos obtidos a partir do
orégano sobre fungos filamentosos (ZANANDREA et al., 2004; PEREIRA et al., 2006;
MITCHELL et al., 2010). O óleo essencial de orégano foi testado frente a cinco
diferentes espécies do gênero Aspergillus, apresentando efeito inibitório e fungicida
sobre todas as cepas, com Concentração Inibitória Mínima (CIM) inferior à
Concentração Fungicida Mínima (CFM) (MITCHELL et al., 2010). Enquanto Pereira
(2006) observou atividade do óléo de O. vulgare em concentrações de 5500mg\ml para
A. flavus e A. ochraceus e de 1000 mg/ml para A. níger. Outros três óleos testados no
estudo (alecrim, menta e cebola) ou não apresentaram atividade sobre os fungos, ou,
quando inibiram os isolados estudados, necessitaram de maiores concentrações para
atingir essa ação. Confirmando a atividade fungicida/fungistática do óleo essencial de
orégano como superior à dos demais óleos testados.
Apesar de a atividade antimicrobiana ser demonstrada a partir de diferentes
extratos obtidos de O. vulgare, o óleo essencial é considerado com maior potencial
antimicrobiano frente a microrganismos patogênicos. Estudo realizado com extratos de
80 plantas nativas e exóticas de uso medicinal no Brasil, entre elas o O. vulgare
demonstrou que os óleos essenciais apresentaram ação sobre um maior número de
microrganismos do que os extratos etanólicos estudados. Tal fato é esperado, já que as
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substâncias obtidas pelos tipos de extração utilizados são de classes químicas distintas
(DUARTE, 2006). A Farmacopéia brasileira, porém, não contempla plantas do gênero
Origanum, não prescrevendo, portanto, suas formas de utilização (ANVISA 2010c).
Mesmo sendo reconhecida a atividade antibacteriana e antifúngica dos óleos e
extratos de orégano, o mecanismo de ação ainda não foi completamente elucidado.
Sendo discutidas diversas hipóteses, dentre elas a destruição de diferentes enzimas
(LAMBERT et al., 2001), o aumento da permeabilidade da membrana celular pela
alteração nas atividades dos canais de cálcio (SARTORATTO et al., 2004), ou ainda
pela presença de compostos aromáticos contendo um grupo funcional polar
(LAMBERT et al., 2001).
Acredita-se que a excreção do óleo essencial de orégano seja por vias renal e
intestinal, uma vez que estudo feito com humanos (com alimentação restritiva)
recuperou ácidos fenólicos na urina após ingestão de orégano. Foram recuperados mais
compostos fenólicos na urina dos que foram identificados no produto, o que ocorreu,
provavelmente, porque na metabolização, compostos fenólicos complexos tenham sido
desdobrados em substâncias mais simples. Os autores relatam também que ácidos
fenólicos que não foram metabolizados no intestino foram encontrados em água de
fezes. No estudo não houve qualquer malefício à saúde relacionado ao uso da planta
(NURMI et al., 2006a). Bem como, humanos que receberam extrato aquoso de orégano
nas doses 0,23mg/kg e 0,45mg/kg não apresentaram oxidação lipídica, lipídeos e
parâmetros de segurança afetados quando em comparação ao grupo controle. Os autores
concluíram que o consumo humano de extrato aquoso de orégano é seguro (NURMI et
al., 2006b). Ao testar orégano em baixas doses como hipoglicemiante oral, apesar de os
autores salientarem que o estudo não foi conduzido para testar a toxicidade do fármaco,
não houve nenhum indício de toxicidade clínica (LEMHADRI et al., 2004). Em estudos
com extratos de orégano realizados em medicina veterinária, resultados semelhantes
foram encontrados. Ao avaliar a qualidade de carcaça após a administração de folhas
secas de orégano a 90 perus por 84 dias, Bampidis et al. (2005) relatou que a adição não
demonstrou nenhum efeito adverso. Em estudo com 1081 porcas que tiveram
adicionados à ração folhas secas, flores e óleo essencial de orégano por 109 dias,
relatou-se que também não foi encontrado nenhum efeito deletério. Ao contrário, os
autores relatam que a dieta, em comparação ao grupo controle, melhorou a saúde dos
animais (ALLAN; BILKEI, 2005).
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Em estudo desenhado para avaliar a toxicidade pré-clínica do óleo essencial de
O. vulgare 3% em ratas wistar por vias oral e vaginal pelo período de 30 dias, não
houve qualquer alteração macroscópica tecidual, assim como nas avaliações clínicas,
hematológicas e histopatológicas também não foram observadas alterações (CLEFF,
2008a). Schuch (2011) relatou que, nessa mesma concentração o óleo não demonstrou
efeitos tóxicos quando administrado por vias ocular, cutânea e dérmica em ratos wistar e
coelhos albinos. A administração de OEO a 3%, 9% e 27% por 91 dias também não
induziu os animais ao óbito ou promoveu toxicidade sistêmica. Porém nas
concentrações de 9 e 27% o produto alterou as taxas reprodutivas, interferindo na
fertilidade das ratas (HOLLENBACH, 2013).
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1.4 - Aspergillus spp.
A denominação Aspergillus foi proposta em 1729, pela semelhança com o
aspersório, instrumento com o qual se aspergia a água benta em cerimônias religiosas.
Em 1850, o termo aspergilose foi empregado pela primeira vez ao descrever a infecção
em pássaros (AMORIM et al., 2004)
Os fungos do gênero Aspergillus pertencem à subdivisão Deuteromycotina,
classe Hyphomycetes, ordem Moniliales, família Moniliaceae. Este gênero compreende
fungos anamórficos que se reproduzem de forma assexuada através de fialoconídios.
Algumas espécies de Aspergillus, classificadas como teleomorfas, possuem a fase
sexuada conhecida, podendo se propagar através de ascosporos (LACAZ et al., 2002).
Os fungos deste gênero caracterizam-se pela produção de hifas especializadas,
denominadas conidióforos. Estas células se dividem em três porções: célula pé, estipe e
vesícula, sendo esta última característica do gênero e também chamada de cabeça
aspergilar. Sobre ela se encontram as células conidiogênicas denominadas fiálides, que
dão origem aos condídios assexuados. As fiálides podem ainda ser unisseriadas ou
bisseriadas, quando são divididas em métula e fiálide (ABARCA, 2000).
O Aspergillus spp. é um fungo ubíquo, isolado de superfícies, e, portanto,
habitante da microbiota transitória da pele e do trato respiratório de animais sadios,
estando constantemente em contato com diferentes sistemas dos animais. Porém,
quando ocorre desequilíbrio na relação entre fungo e hospedeiro pode haver a infecção
por Aspergillus sp, dependendo da imunidade do hospedeiro e dos fatores de
patogenicidade do isolado envolvido (FRAN-FISHER, 2001; CUBAS; GODOY, 2004).
Por participarem de diferentes formas de quadros de patologias animais, como
aspergilose e micotoxicoses, os fungos deste gênero são considerados por Cruz (2010)
como os mais importantes em medicina veterinária. Causando quadros esporádicos em
todas as espécies animais, com exceção das aves e dos ovos embrionados, onde os
quadros clínicos são mais comuns (CRUZ, 2010).
Os principais fatores de patogenicidade do gênero Aspergillus são: conídeos
pequenos, que facilitam sua dispersão pelo ambiente, sua aspiração pelas vias aéreas
superiores e consequente inflamação da árvore brônquica; temperatura ótima de
crescimento em torno de 37oC; capacidade de adesão ao endotélio e epitélio; invasão
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dos vasos sanguíneos; e produção de toxinas como elastase, restrictocina, fumigatoxina,
dentre outras (AMORIM et al., 2004).
O A. fumigatus é o principal agente envolvido em quadros clínicos,
correspondendo a cerca de 95% dos casos de aspergilose (TELL, 2005). Em importância
clínica, A. flavus e A. niger também são, respectivamente, relatados como agentes
etiológicos da micose (RICHARD et al., 1994, OLIVEIRA, 1999), e A. glaucus, A.
oryzae, A. nidulans (SCHMIDT et al., 2003) e A. terreus (ANVISA, 2004) já foram
relacionados a quadros da enfermidade.
Em artigo publicado nos anos 70, os autores descreveram a aspergilose como
doença de ocorrência esporádica em aves (TAYLOR; BURROUGHS, 1973), porém o
A. fumigatus já era apontado como o principal agente da micose, o que tem sido
confirmado em diferentes trabalhos, onde a espécie é apontada como causa de
mortalidade em aves (XAVIER et al., 2007; SHORKRI et al., 2010; IÇEN et al., 2011).
O A. fumigatus é o principal patógeno envolvido em infecções respiratórias de
aves, e apesar de a aspergilose ser de maior ocorrência em aves de cativeiro, a micose
por A. fumigatus é relatada também nestes animais em vida livre. (TELL, 2005;
MEIRELES; NASCENTE, 2009; ARNÉ et al.,2011). A alta morbidade de aspergilose
por esta espécie deve-se ao fato de este ser o fungo ubíquo com maior dispersão de
conídios no ambiente (LATGÉ, 1999), e da mesma forma que as demais espécies do
gênero, a principal via de infecção é a respiratória. O A. fumigatus, porém, produz
conídios especialmente pequenos e numerosos, o que favorece sua penetração e
colonização no tecido hospedeiro (LATGÉ, 1999; ARNÉ et al., 2011).

O fungo

também é termofílico, e, portanto, mantém-se viável em diferentes temperaturas e
condições de armazenamento por longos períodos (DENNING et al., 1992; CRUZ,
2010), com crescimento em temperatura até 55°C, e sobrevivência até 70°C (LATGÉ,
1999). Já a alta mortalidade na aspergilose por A. fumigatus deve-se, entre outros a
fatores como produção de micotoxinas termogênicas tais como viridina, fumagilina,
verruculogênio e, um de seus metabólitos tóxicos mais importantes, a gliotoxina. Que é
um metabólito com atividade imunossupressiva, genotóxica, citotóxica e com efeito de
apoptose (CRUZ, 2010).
A diferenciação das espécies de Aspergillus, segundo sistema de identificação
proposto por Klich; Pitt (1988), utiliza três meios de cultura a duas temperaturas de
incubação. Cada isolado deve ser semeado em três pontos em duas placas de Petri
contendo CYA (Czapek Yeast extract agar), uma placa de CYA com 20% de sacarose
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(CY20S), e uma placa de MEA (Malt Extract Agar). Uma das placas de CYA se incuba
a 37ºC e as restantes a 25ºC por sete dias. Com posterior observação das estruturas
macro e micromorfológicas das colônias.
Macroscopicamente,

o

A.

fumigatus

apresenta

como

características

macroscópicas: colônias em CYA e CY20S de coloração verde-azulada a verdegrisáceo; micélio branco; reverso incoloror, amarelado, marrom avermelhado ou verde;
textura pelverulenta a flocosa, plana ou con sulcos radiais. Colônias em MEA com a
mesma coloração que em CYA; micélio branco; reverso incoloror, amarelo pálido ou
cinza; pigmento (quando presente) de mesma cor que o reverso. Como características
microscópicas, o A. fumigatus apresenta fiálide unisseriada e predominantemente
colunar; estipes hialinos e lisos; vesícula piriforme ou em forma de colher; fiálides
ocupando cobrindo metade ou dois terços da vesícula; e conídios globosos a ovoides,
lisos ou ligeiramente rugosos (ABARCA, 2000).
De acordo com as características macro e micromorfológicas, foram descritas
167 espécies de Aspergillus, entre as quais 16 espécies e uma variedade são
consideradas patogênicas (FRAN-FISHER, 2001). Como características morfológicas
em comum, todas as espécies apresentam à microscopia hifas septadas com
aproximadamente 4µm de espessura e

estrutura de frutificação, típica do gênero

(ABARCA, 2000; LACAZ et al., 2002; SIDRIM; ROCHA, 2004). Os critérios seguidos
para classificar as espécies de Aspergillus spp. são, na maioria, morfológicos. No
entanto, atualmente também são realizados estudos bioquímicos ou moleculares com
objetivos taxonômicos, principalmente no que tange a identificação das subespécies
(ABARCA, 2000; FRAN-FISCHER, 2001; LACAZ, 2002).
Desde a classificação proposta por Raper; Fennell (1965) novos métodos de
classificação taxonômica foram criados, muitos táxons novos foram adicionados
particularmente nos gêneros Emericella e Neosartorya, e novas espécies foram descritas
(SAMSON et al., 2006). Através do reconhecimento das sequencias de DNA
multigênicas novos táxon foram criados, e as espécies A. fumigatus, A. flavus e A. niger
passaram a ser tratadas como complexos ou seções que abrangem diferentes espécies.
Sendo estes incluídos nas Seções Fumigati, Flavi e Nigri, respectivamente (DEAK;
BALAJEE, 2010).
O A. fumigatus é o mais importante patógeno do gênero, e considerado o único
patogênico dentro da Seção Fumigati. No entanto, Neosartorya pseudofischeri também
foi relatado como um potencial patógeno humano e, recentemente, A. lentulus foi
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descrito como um agente patogênico relacionada com o A. fumigatus (SAMSON et al.,
2006). Porém, estas espécies diferem pelas estruturas micromorfológicas menores e
mais finas, e pela presença de vesículas globosas e crescimento em até 108°C
apresentados pelo A. lentulus (BALAJEE et al., 2005). Além deste, A. novofumigatus e
A. fumigatiaffinis também são espécies relacionadas ao A. fumigatus. Todas são
morfologicamente semelhantes, porém o A. fumigatus geralmente apresenta vesículas
em forma de clave, enquanto as outras três espécies costumam ter vesículas globosas.
Geneticamente, as espécies diferenciam-se com base em caracteres moleculares,
incluindo sequências de b-tubulina, actina e gene calmodulina. Outra diferença entre
elas é produção diferenciada de metabólitos (BALAJEE et al., 2005; SAMSON et al.,
2006).
A Seção Flavi contém atualmente 18 espécies, entre as quais A. flavus e A.
parasiticus são as mais comuns e mais importantes produtoras de aflatoxinas. Porém,
estudos indicam que estas duas espécies podem conter mais do que uma espécie cada
(SAMSON et al., 2006). Na Seção Nigri estão incluídos os Aspergillus negros, já tendo
sido isolados diversos exemplares ao redor do mundo (SCHUSTER et al., 2002; DEAK;
BALAJEE, 2010). Eles estão entre os principais fungos causadores de deterioração dos
alimentos e biodeterioração de outro materiais, sendo amplamente utilizados para fins
biotecnológicos, incluindo a produção de enzimas e ácidos orgânicos (SCHUSTER et
al., 2002). Desde 1934, quando Mosserey descreveu 35 espécies de fungos negros,
diferentes classificações baseadas, principalmente na macro e micromorfologia fúngica
foram formuladas. No entanto, ainda hoje não estão bem definidas as espécies inclusas
na Seção Nigri, e, ocasionalmente, a denominação “A. niger” tem sido usada por
qualquer membro do complexo (SAMSON et al., 2006). Porém, estudo taxonômico
utilizando métodos moleculares dividiu a Seção Nigri em duas espécies: A. niger e A.
tubingensis (ABARCA et al., 2004).
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1.5 - ASPERGILOSE
A aspergilose apresenta-se como micose profunda oportunista por excelência,
causada por diferentes espécies de fungos do gênero Aspergillus (CRUZ, 2010; ARMÉ
et al., 2011). No homem, em 1835 foi observado o primeiro relato da micose, em um
caso de aspergilose pulmonar das vias aéreas superiores (OLIVEIRA, 1999). O que
ocorreu 20 anos depois do primeiro diagnóstico da infecção em medicina veterinária,
que descreveu um caso de aspergilose aviária com lesões em pulmões e sacos aéreos. E
a primeira referência à micose no Brasil foi em 1939, em um periquito macho (LEÃO;
CURY, 1948).
Oliveira (1999) propôs uma divisão das micoses profundas em três grupos
fundamentais: o primeiro composto pelos fungos dimórficos e dividido em três
subgrupos; o segundo composto por fungos causadores de micetomas e dividido em
dois subgrupos; e o terceiro compreende as micoses ocasionais causadas por fungos
oportunistas filamentosos, cuja estrutura reprodutiva é visível em cultura e muitas vezes
nos tecidos parasitados. Este terceiro grupo, dividido em dois subgrupos, onde o
segundo é constituído por agentes etiológicos que apresentam micélio septado e
estrutura reprodutiva característica de cada agente etiológico. Desta forma, segundo o
autor, a aspergilose está incluída no grupo três, subgrupo dois, sendo considerada a
principal micose nessa classificação. E se antigamente os fungos do gênero eram
conhecidos como contaminantes de laboratório e, portanto, de pouca importância
clínica, são agora conhecidos como causadores de enfermidades disseminadas
(ANVISA, 2004).
Dentro do gênero Aspergillus, 16 espécies e uma variedade são agentes da
aspergilose. Sendo o A. fumigatus o principal patógeno envolvido em casos clínicos,
porém A. niger e A. flavus também são frequentemente relatados em casos com
envolvimento infeccioso. A doença acomete diversas espécies, entre mamíferos, répteis
e aves, tendo maior relevância em animais imunocomprometidos (CLARKE; KERRY,
1993; RITCHIE et al., 1994; LATGÉ, 1999; CARRASCO et al., 2001; FRAN-FISHER,
2001; FOWLER; CUBAS, 2004; ARNÉ et al., 2011). Os propágulos fúngicos
infectantes de Aspergillus spp. são largamente espalhados no ambiente (OLIVEIRA,
1999), causando infecções principalmente em pacientes susceptíveis quando há
desequilíbrio entre fungo e hospedeiro (CUBAS; GODOY, 2004). Porém, fatores
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predisponentes à ocorrência da aspergilose incluem além deste desequilíbrio ocasionado
por alta concentração de conídios no ar e\ou imunossupressão do paciente, a espécie
animal e condições ambientais, como altas temperatura e umidade (TELL, 2005). Os
fatores imunossupressores podem estar relacionados à administração de fármacos,
doenças de base ou, em aves em reabilitação, ao esforço físico decorrente, por exemplo,
da migração ou pelo estresse do cativeiro (CUBAS; GODOY, 2004, TELL, 2005).
Fatores a que aves, em geral, são submetidas em diferentes situações de
criação, como desnutrição, contensão, transporte, liberação em ambientes inadequados,
traumas, má qualidade sanitária, tratamento com corticoides, e estresse por agressão de
outras aves também podem favorecer a quadros de aspergilose (MARIETTOGONÇALVES; ANDREATTI-FILHO, 2007; CACCIUTTOLO et al., 2009). Além
disso, com o advento da terapia com antibióticos de largo espectro e o tratamento de
pacientes com doenças crônicas e de terapias imunossupressivas, a diferença entre
fungos contaminantes e patogênicos tornou-se pouco clara (ANVISA, 2004).
Aves são particularmente suscetíveis à aspergilose, que é a doença fúngica de
maior morbidade e mortalidade nestes animais em situação de cativeiro e reabilitação.
Sendo raros, porém, casos em vida livre (RITCHIE et al., 1994; ABUNDISSANTAMARIA, 2003; KUBITSCHEK-BARREIRA et al., 2010). A micose
corresponde a cerca de 30% das causas de mortalidade de pinguins em centros de
reabilitação e zoológicos, causando grandes perdas ambientais e econômicas
(ABUNDIS-SANTAMARIA, 2003; OSÓRIO et al., 2006). Conforme também ocorre
com aves de produção, nas quais a micose cursa com alta mortalidade em pintos
contaminados em incubadoras, causando grandes perdas na produção de carne e ovos
(MEIRELES; NASCENTE, 2009). Shorkri et al. (2010) ao estudar um surto de
aspergilose em um rebanho de avestruzes, demonstrou que A. fumigatus foi responsável
pela mortalidade de 80 animais infectados na incubadora.
Baracho et al. (2012) constatou em seu estudo, que os principais fungos
encontrados em incubadoras foram do gênero Aspergillus, Penicillium e Fusarium e
destacou, dentro do gênero Aspergillus, a presença de Aspergillus fumigatus seguido de
A. flavus, uma vez que sua contaminação em incubadoras acarreta em cerca de 15% de
mortalidade nas duas primeiras semanas de vida (SHANE, 2005). Em estudo avaliando
660 pintos de um dia provenientes de 66 lotes de animais, os autores constataram, ainda,
que 33,33% dos lotes estavam contaminados com o fungo, e creditam o problema a
falhas de manejo dentro da incubadora (TESSARI et al., 2004).
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A susceptibilidade das aves à micose é atribuída a fatores fisiológicos e
anatômicos. Além de peculiaridades nos fatores da imunidade inata e adquirida destes
hospedeiros (TELL, 2005; MEIRELES; NASCENTE, 2009). Entre os fatores
predisponentes à ocorrência da aspergilose em aves estão características anatômicas
como ausência de epiglote, para prevenir a entrada de partículas no trato respiratório, e a
ausência de diafragma e distribuição limitada de epitélio ciliado através do trato
respiratório, que resultam na deficiência de eliminação destas partículas. Características
celulares que podem predispor a aspergilose são: falta de macrófagos de superfície para
fagocitar conídios de Aspergillus spp., e uso de proteínas catiônicas, hidrolases e
lisosimas, em lugar de mieloperoxidase e de mecanismos oxidativos para matar hifas
fúngicas (TELL, 2005).
A aspergilose é uma doença multifatorial que não apresenta transmissão de um
indivíduo para outro (MEIRELES; NASCENTE, 2009). A principal forma clínica da
micose em aves é respiratória, sendo a fonte infectante, os conídios de Aspergillus
provenientes do ambiente, que penetram no organismo do hospedeiro principalmente
por via aérea, afetando, assim, o sistema respiratório destes animais (GRACZYK;
CRANFIELD, 1995; BERCHIERI; MACARI, 2000; LACAZ et al, 2002). A doença é
geralmente secundária a eventos imunossupressores associados ao cativeiro e à
ventilação inadequada, que favorece o aumento da concentração de conídios no
ambiente (CLARKE; KERRY, 1993; RITCHIE et al., 1994; XAVIER et al., 2007).
Na aspergilose aviária, pulmões e sacos aéreos são os tecidos mais
frequentemente afetados, com formação de nódulos caseosos e granulomas com áreas
necróticas, podendo ocorrer disseminação para outros órgãos por via hematógena.
Também podendo ser observadas lesões em traqueia e siringe. A dificuldade respiratória
é, de forma geral, o primeiro sinal clínico de aspergilose, podendo ocorrer pela
obstrução parcial ou total do lúmen respiratório, ocasionando também alteração na
vocalização e óbito (TELL, 2005). Na micose a dispneia é frequentemente mista, com
predomínio de dispneia inspiratória, uma vez que cursa com edema pulmonar, pois a
presença de líquido no interstício dificulta a entrada de ar nos pulmões, e a saída de
líquido de dentro dos vasos sanguíneos para o interior dos bronquíolos, dificulta a saída
de ar dos alvéolos. Porém, a dificuldade maior de trocas gasosas e a hipóxia resultante
desta, causam dispneia expiratória mais acentuada (GONÇALVES, 2008).
Outro sinal clínico decorrente das lesões respiratórias da aspergilose é a
síndrome ascítica, pela insuficiente oxigenação celular. Em resposta à baixa tensão de
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oxigênio, são acionados mecanismos fisiológicos para normalizar a oxigenação, o que
acarreta no aumento da pressão pulmonar e consequentemente no acúmulo de líquido
intracavitário (JAENISCH et al., 2001).
Nas aves a micose pode apresentar-se sob a forma aguda e crônica. A forma
aguda é caracterizada por severos surtos de mortalidade, principalmente, em aves jovens
de até duas semanas de idade, quando a aspergilose é de maior morbidade. Na idade
adulta os animais tornam-se mais resistentes à infecção, e quando desenvolvem,
geralmente é na forma crônica, quando existe possibilidade de instaurar tratamento
(RITCHIE et al., 1994). Xavier et al., 2006 em relato de caso de aspergilose causada por
A. fumigatus em pinguim mantido em centro de reabilitação relatou que houve suspeita
diagnóstica de aspergilose, porém em função do quadro clínico avançado optou-se por
eutanásia em lugar de tratamento. O que é justificado em casos avançados da doença,
uma vez que a administração de fármacos antimicrobianos às aves doentes apresentando
sinais clínicos é uma medida pouco eficiente no combate a aspergilose (CEOLLIN et
al., 2012).
O número reduzido de antifúngicos e sua alta toxicidade são fatores limitantes
ao tratamento das doenças fúngicas (MOREIRA, 2010), e apesar dos fármacos estarem
padronizados para aves, na maioria dos casos a terapia não é eficaz, devido ao estágio
avançado em que a doença normalmente é diagnosticada e à característica progressiva
da enfermidade (ABUNDIS-SANTAMARIA, 2003). Sendo, ainda, sua administração a
aves de produção descrita como difícil e inviável economicamente (CEOLIN et al.,
2012). Assim, a prevenção é a melhor forma de controle da aspergilose em cativeiro
(BERCHIERI; MACARI, 2000; CUBAS et al., 2006). Dessa forma, é necessária a
adoção de medidas preventivas para controlar surtos e o surgimento de novos casos,
tanto para aves criadas como pet, quanto em zoológicos, centros de reabilitação,
aviários e incubatórios (ARNÉ et al., 2011; CEOLIN et al., 2012).
Xavier et al. (2008) relatou redução no isolamento de Aspergillus spp. em centro
de reabilitação com a adoção de desinfecção ambiental pelo uso de digluconato de
clorexidina. Descrevendo redução da proliferação fúngica e acumulo de conídios no
ambiente durante o período mais crítico no centro, o período em que permanecia
fechado, e, portanto, sem aeração. A adoção de programas que reduzam a carga fúngica,
principalmente em ambiente com pacientes susceptíveis, reduz os riscos de infecção.
Porém, outras medidas como a correção de fatores imunossupressores subjacentes
também são fundamentais para a profilaxia da aspergilose (RITCHIE et al., 1994). Em
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casos de imunossupressão crônica, o uso da terapia antifúngica durante esse período,
parece estar associado com uma evolução mais favorável, com melhor prognóstico ou
menos quadros clínicos de aspergilose (SALES, 2009).
Em humanos as drogas de eleição para aspergilose pulmonar invasiva são
voriconazol (PAGANO, 2010) e Anfotericina B (FILIPPIN; SOUZA, 2006). Porém em
medicina veterinária o itraconazol é recomendado para tratamento da micose (NOBRE
et al., 2002; CUBAS; GODOY, 2004), sendo a droga de eleição para aves. Em testes de
sensibilidade in vitro, são consideradas suscetíveis ao itraconazol, as cepas que
apresentam CIM< 0,12mg/mL e resistentes as com CIM> 1,0mg/mL, já os organismos
que possuem CIM entre 0.25 e 0.5mg/mL são considerados com sensibilidade
intermediária (BAILEY, 2002).
Já para profilaxia da aspergilose em humanos de alto risco, o itraconazol é o
principal antifúngico utilizado (MOREIRA, 2010). O mesmo pode ser considerado no
caso de pinguins, que também são tratados profilaticamente e/ou empiricamente com
este antifúngico (15-25 mg/kg/dia VO) (MAZET et al., 2002; RUOPPOLO et al., 2004;
CUBAS et al., 2006).
Além da terapia profilática, para a correta intervenção terapêutica na micose, é
necessário que se realize diagnóstico ante mortem. Para tanto, o diagnóstico deve ser
aprimorado para que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível, e para que seja
instaurada a terapia mais adequada à micose (MOREIRA, 2010). A grande maioria dos
diagnósticos, porém, ainda ocorre post mortem (ALVES et al., 2004; SHANE, 2005;
CEOLIN et al., 2012; SPANAMBERG et al., 2012), e os achados de necropsia
associados ao isolamento microbiológico são considerados conclusivos para o
diagnóstico de aspergilose em aves (MARIETTO-GONÇALVES; ANDREATTIFILHO, 2007).
Como o prognóstico da micose é diretamente dependente da precocidade com
que o diagnóstico é realizado, além de todas as medidas adotadas, esta deve ser também
aprimorada. Para tanto, a detecção de galactomanana como técnica diagnóstica para
aspergilose vem sendo realizada em estudos com aves, buscando a identificação precoce
da micose. Cabana et al. (2010) realizaram diagnóstico precoce de aspergilose através
da técnica em pinguim-de-Magalhães, confirmando o resultado posteriormente em
exame necroscópico. Cray et al., (2009) estudaram 128 aves de diferentes espécies com
e sem diagnóstico confirmado da micose. Já Arca-Ruibal et al. (2006) concluíram que

23

para o diagnóstico da micose em falcões, a detecção de galactomanana por ELISA não
traz resultados fidedignos.
A galactomana é um polissacarídeo da parede do Aspergillus spp., que em
humanos há muito contribui como marcador para diagnóstico de aspergilose pulmonar
invasiva na ausência da cultura. O teste apresenta boa sensibilidade em alguns casos, e
além de facilitar a identificação precoce da micose, a antigenemia seriada com
galactomanana pode ajudar na avaliação da resposta terapêutica. Portanto, a duração do
tratamento pode ser determinada pela normalização da antigenemia, assim como a
resolução do quadro clínico e radiológico (SALES, 2009).
Ensaios sorológicos e eletroforese de proteínas também tem sido utilizados para
auxiliar no diagnóstico de aspergilose em várias espécies de aves em cativeiro. No
entanto, os testes ELISA de anticorpos e antígenos utilizados em estudo conduzido em
psitacídeos não foram eficazes como testes de triagem para aspergilose (IVEY, 2000).
Apesar dos fármacos antifúngicos estarem padronizados para aves, na maioria
dos casos a terapia não é eficaz, devido ao estágio avançado em que a doença
normalmente é diagnosticada e à característica progressiva da enfermidade (ABUNDISSANTAMARIA, 2003). Assim, a prevenção é a melhor forma de controle da
aspergilose em cativeiro (BERCHIERI; MACARI, 2000; CUBAS et al., 2006).
Para estabelecer-se um diagnóstico provável, é necessário o preenchimento de
três critérios: fatores de risco do hospedeiro; manifestações clínicas e radiológicas; e
evidência microbiológica (cultura/antigenemia) (SALES, 2009). Em estudo conduzido
com 20 falcões, os diagnósticos de aspergilose foram bem sucedidos quando realizados
a partir de sinais clínicos, resultados hematológicas, alterações radiográficas , exame
endoscópico do trato respiratório inferior, exame citológico de amostras de biópsia de
sacos aéreos, e culturas fúngicas (SOMMA et al, 2007).
Em humanos, a confirmação diagnóstica é realizada através de cultura,
hemocultura (questionável, uma vez que falsos negativos são frequentes), biópsias,
tomografia computadorizada, detecção de galactomanana (antigenemia), β-D-glucana
(porém há baixa especificidade), reação cutânea imediata a antígeno de Aspergillus spp.
(em casos de aspergilose broncopulmonar alérgica) e PCR (ainda em padronização)
(SALES, 2009). Em dois casos de aspergilose necrotizante humana, métodos
diagnósticos como detecção de galactomana e realização de PCR no lavado
broncoalveolar, e testes de sensibilidade cutânea não tiveram interesse confirmado no
diagnóstico. Estes pacientes foram tratados com itraconazol por seis e 12 meses,

24

apresentando cura e ausência de lesão hepática por toxicidade (CARREIRA et al.,
2011).
Os azóis formam uma família heterogênea de fármacos que compartilham da
presença de um anel azólico central, responsável pelo efeito antifúngico. Os quatro
azólicos de maior interesse clínico até o presente momento para tratamento de infecções
sistêmicas são: fluconazol, itraconazol, voriconazol e posaconazol. Sendo o penúltimo
pouco presente em medicina veterinária, e o último sem estudos ainda na área. As
diferenças estruturais dos azóis é que geram comportamentos farmacocinéticos distintos
(AZANZA et al., 2007).
O itraconazol é um antimicrobiano fungistático que faz parte do grupo dos azóis
triazólicos (MOREIRA, 2010). Sendo estes, indicados no tratamento da aspergilose.
Seu sítio de ação é na membrana celular, provocando alteração em sua permeabilidade.
Azólicos impedem a síntese do ergosterol pela inibição de enzimas oxidativas ligadas
ao citocromo P450, bloqueando assim, a conversão do lanosterol em ergosterol. Este
esterol compõe grande parte da membrana celular fúngica, sendo fundamental na
fluidez, assimetria e integridade desta. Azóis também podem provocar o acúmulo de
moléculas de hidrogênio, danificando, dessa forma, as estruturas das organelas fúngicas
(TURPIN et al., 2011).
O Itraconazol é muito usado em humanos em casos de: aspergilose
broncopulmonar alérgica, aspergilose pulmonar invasiva em casos refratários à
Anfotericina B ou Anfoterissina lipossomal. Bem como em casos de: aspergilose por A
terreus, pacientes de alto risco com neutropenia prolongada e febre persistente tratados
com antibioticoterapia de amplo espectro, tratamento de aspergiloma em pacientes não
operados, e aspergilose pulmonar cavitária crônica (SALES, 2009).
Em aves, o antifúngico mais indicado no tratamento da aspergilose ainda é o
itraconazol (NOBRE et al., 2002). A acidificação do fármaco nestes animais resulta em
aumento das concentrações de hydroxyitraconazole, metabólito antifúngico que alcança
locais privilegiados fisiologicamente, tais como o cérebro. As concentrações
plasmáticas deste antifúngico, porém, variam de acordo com a espécie da ave,
possivelmente devido a diferenças na ligação às proteínas plasmáticas entre as espécies
(OROSZ, 2000). Ritchie et al. (1994) relata que o itraconazol apresentou bons efeitos
no tratamento de aspergilose em aves de diferentes espécies e com diferentes
apresentações clínicas. Porém, outros antifúngicos descobertos mais recentemente
também possuem amplo potencial no tratamento da micose. Em um caso de uso de
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voriconazol administrado por gavagem no tratamento de falcões com aspergilose, o
tratamento resultou em sucesso clínico em 70% (14/20) e taxa de sobrevivência
aceitável, com poucos efeitos adversos (SOMMA et al., 2007).
A anfotericina B é um antifúngico amplamente utilizado em infecções humanas,
porém a alta toxicidade do fármaco e a necessidade de tratamento com
acompanhamento hospitalar fazem com que tenha pouca administração a animais,
mesmo em formulações lipídicas, que diminuem seus efeitos adversos. A anfotericina é
uma estrutura poliênica com porção hidrofílica e outra hidrofóbica, que se fixa
fortemente ao esterol da membrana celular de eucariotos, tendo maior fixação ao
ergosterol do que ao colesterol. Assim altera a permeabilidade de membrana, causa
alteração hidroeletrolítica e morte celular. Além disso, pode ser utilizada em conjunto
com outros antibióticos, uma vez que aumenta a permeabilidade de membrana para a
ação destes. O antifúngico tem ainda atuação imunoestimulante, principalmente sobre a
ação de macrófagos (TURPIN et al., 2011).
Diante da ampla resistência aos antifúngicos, tanto de primeira quanto de
segunda geração, tem ocorrido um incremento nas pesquisas em busca por novos
fármacos com atividade antifúngica. Mas a eficácia dos fármacos também não deve
depender somente da síntese de novos compostos. Desde a descoberta da Anfotericina
B, na década de 50 as terapias antifúngicas evoluíram (Fig. 1). Porém, mesmo com
esses avanços, nos últimos anos os óbitos por aspergilose em humanos aumentaram de
80 para 90%. E esse contexto deve-se em grande parte ao aumento da resistência do
Aspergillus spp. aos antifúngicos (MOREIRA, 2010).

Figura 1: Linha do tempo sobre a descoberta de antifúngicos. Fonte: Baseado em
Moreira, 2010
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Através das bombas de efluxo adquiridas pelos fungos aos azóis, ocorre a
maioria dos casos de resistência, uma vez que eles não se acumulam no interior da
célula. Outro fator importante é a evolução de algumas células para células mutantes,
que tem alterações no processo de biossíntese do ergosterol. A fim de burlar essa
resistência, a combinação de diferentes antifúgicos tem-se apresentado como boa
alternativa no tratamento de alguns fungos, como é o caso da combinação de
caspofungina com voriconazol ou ravoconazol no tratamento de infecções por A.
fumigatus, A. flavus e A. terreus. (MOREIRA, 2010).
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Resumo
Aspergillus fumigatus é o principal agente etiológico da aspergilose, porém A. flavus e
A. niger também são patógenos importantes. A micose acomete diversas espécies
animais, com especial relevância na em ovos embrionados de incubatório e aves de
cativeiro. O tratamento nestes animais é pouco eficaz, sendo altas as taxas de
mortalidade creditadas à micose. Estudos com Origanum vulgare L. (orégano)
demonstram atividade antimicrobiana, sendo o óleo essencial o extrato com maior
número de compostos bioativos. Em vista da importância da aspergilose e do potencial
terapêutico do óleo essencial de orégano, objetivou-se realizar testes de sensibilidade in
vitro de Aspergillus spp. frente ao óleo essencial de O. vulgare. O óleo foi obtido por
hidrodestilação em Clevenger, e a análise química realizada por cromatografia
(GC/MS). A partir da análise foram observados 15 diferentes compostos ativos, sendo
4-terpineol (18.4%), hidrato de sabinene (15,6%) e timol (13,6%), os componentes
majoritários. No teste de sensibilidade in vitro todas as cepas apresentaram
sensibilidade ao óleo essencial, com CIM variando entre 28,125mg/mL (0,1875%) e
450mg/mL (3,0%) e CFM entre 112,5mg/mL (0,75%) e 450mg/mL (3,0%). E CIM 50
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de 112,5 mg/mL (0,75%) e CIM 90 de 450mg/mL (3,0%). Houve coincidência entre os
valores de CIM e CFM, em quase 50% dos casos (6/14), demonstrando que, nessas
cepas, o óleo com mesma concentração possui tanto capacidade fungistática quanto
fungicida. Os resultados indicam, portanto, boas perspectivas para uso experimental do
óleo essencial de O. vulgare in vivo.
Palavras-chave: orégano, atividade anti-Aspergillus, Lamiacea, antifungigrama

Abstract
Aspergillus fumigatus is the main etiologic agent of aspergillosis, however A. flavus e A.
niger are also important patogens. Mycosis affects many animal species, with special
relevance in embryonated eggs in the hatchery and captive birds. The treatment in these
animals is not very effective, with high mortality rates credited to mycosis. Studies with
Origanum vulgare L. (oregano) show antimicrobial activity, with the essential oil
extract with the highest number of bioactive compounds. In view of the importance of
aspergillosis and the therapeutic potential of the essential oil of oregano, we aimed
aimed to perform in vitro susceptibility tests of Aspergillus spp. against the essential oil
of O. vulgare. The oil was obtained by hydrodistillation in Clevenger, and the chemical
analysis was performed by chromatography (GC/MS). From the analysis 15 different
active compounds were observed, being 4-terpineol (18.4%), sabinene hydrate (15.6%)
and thymol (13.6%), the major components. In the in vitro susceptibility test all strains
were susceptible to the essential oil, with MICs ranging from 28,125mg/mL (0,1875%)
and 450mg/mL (3,0%) and MFC between 112,5mg/mL (0,75%) and 450mg/mL (3,0%).
The MIC 50 of 112,5 mg/mL (0,75%) and MIC 90 of 450mg/mL (3,0%). There was a
coincidence between the values of MIC and MFC, in almost 50% of cases (6/14),
demonstrating that in these strains, the oil with the same concentration has both
fungistatic and fungicide capacity. The results therefore indicate good prospects for
experimental in vivo use of essential oil of O. vulgare.
Keywords: oregano, anti-Aspergillus activity, Lamiaceae, antifungigram

Introdução
Aspergillus spp. é um fungo ubíquo cujos conídios infectantes estão
constantemente em contato com diferentes sistemas dos animais. Porém, quando ocorre
desequilíbrio na relação entre fungo e hospedeiro pode haver a infecção, dependendo da
imunidade do animal e dos fatores de patogenicidade da cepa envolvida (LATGÉ, 1999;
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CUBAS; GODOY, 2004; CRUZ, 2010). Por participarem de diferentes formas de
quadros clínicos, como aspergilose e micotoxicoses, os fungos deste gênero são
considerados por Cruz (2010) como os mais importantes em medicina veterinária.
A aspergilose é causada por diferentes espécies do gênero Aspergillus,
destacando-se A. fumigatus, porém A. flavus e A. niger também são frequentemente
relatadas com envolvimento infeccioso. A doença acomete diversas espécies, porém
aves são particularmente suscetíveis à micose, sendo a enfermidade responsável por
altas taxas de mortalidade em centros de reabilitação e zoológico, em aviários
comerciais e em ovos embrionados (CLARKE; KERRY, 1993; LATGÉ, 1999;
CARRASCO et al., 2001; ABUNDIS-SANTAMARIA, 2003; KUBITSCHEKBARREIRA et al., 2010; SHORKRI et al., 2010).
Em humanos as drogas de eleição para aspergilose são voriconazol (PAGANO,
2010) e anfotericina B (FILIPPIN; SOUZA, 2006), entretanto em medicina veterinária
destaca-se o uso do itraconazol (NOBRE et al., 2002; CUBAS; GODOY, 2004). Porém,
apesar dos antifúngicos estarem padronizados para uso em aves, na maioria dos casos a
terapia é ineficaz. O que se deve a diferentes fatores entre os quais, a interrupção ou a
não adoção da terapia devido ao alto custo do tratamento, e a resistência fúngica. Sendo,
portanto, crescentes as buscas por novos antimicrobianos (FUKAYAMA et al., 2005).
Os extratos de Origanum vulgare L. tem-se mostrado promissores em estudos de
bioprospecção, apresentando atividade antimicrobiana in vitro e in vivo frente a diversas
espécies de fungos e bactérias (CLEFF et al., 2010; MITCHELL et al., 2010). Em torno
de 34 compostos ativos foram descritos no óleo essencial de orégano, entre o quais 80 a
98% são fenóis, sendo considerados os responsáveis pela sua atividade antimicrobiana e
antioxidante (KABOUCHE et al., 2005). Em contrapartida o extrato aquoso tem cerca
de 22% de compostos fenólicos (EFSA;

ANS, 2010). Sabendo-se que altas

concentrações destes compostos e sua relação são de grande importância para a eficácia
do produto (KABOUCHE et al., 2005), fica evidente que estudos conduzidos com o
óleo essencial obtenham resultados superiores ao de outros tipos de extratos.
Em vista dessa realidade, o presente estudo teve como objetivo realizar testes de
sensibilidade in vitro de Aspergillus spp. isolados a partir de casos clínicos de
aspergilose aviária, frente ao óleo essencial de O. vulgare.

Material e métodos
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O O. vulgare utilizado foi adquirido de distribuidor comercial, de um mesmo
lote, com certificação botânica, e as folhas secas submetidas à hidrodestilação em
Clevenger para obtenção do óleo essencial. A análise cromatográfica do óleo foi
realizada em cromatógrafo gasoso com detector de ionização de chama (GC/MS),
caracterizado em função dos principais constituintes químicos e comparado com o
tempo de retenção de padrões. Após a extração e análise, o óleo foi armazenado em
frascos âmbar e mantido sob refrigeração.
Os isolados utilizados de Aspergillus spp. foram provenientes da micoteca do
Setor de Micologia do Laboratório de Doenças Infecciosas da Faculdade de Veterinária
da Universidade Federal de Pelotas (MicVet – UFPel). Foram utilizados 23 isolados: A.
fumigatus (n=18), A. flavus (n=3) e A. niger (n=2) provenientes de casos clínicos de
aspergilose aviária, todos coletados post mortem
Os testes de sensibilidade in vitro com Aspergillus spp. foram realizados de
acordo com a normativa CLSI M38-A2 adaptada para óleo essencial. As colônias do
gênero Aspergillus foram repicadas em ágar batata (PDA) e incubadas a 37ºC durante
sete dias. Após decorrido este período, foram cobertas com 1,0ml de solução salina
0,85% estéril e uma gota de tween 20, e então a solução foi transferida para tubo de
ensaio estéril, e após três a cinco minutos, a suspensão homogênea superior foi
transferida para outro tubo estéril e homogeneizada em um agitador de tubos Vortex®
durante 15 segundos, e sua concentração final ajustada a 5x104 UFC/ml.
Utilizou-se microplacas estéreis com 96 orifícios, com a primeira coluna
utilizada como controle para crescimento fúngico (controle positivo), e a última como
controle de esterilidade (controle negativo). O óleo essencial de orégano foi utilizado
em dez diferentes concentrações no meio RPMI iniciando na concentração 900mg/mL
(6,0%), e terminando em 1,65mg/mL (0,011%), em diluições seriadas em base log2,
distribuídas no sentido das linhas das microplacas. Da segunda à décima coluna foi
distribuído 0,1mL do inóculo em triplicata. As microplacas foram então incubadas em
estufa “shaker” (Certomat® BS-1) regulada a uma temperatura de 35ºC e constante
agitação (40 ciclos/min). A leitura das microplacas foi realizada visualmente após 96
horas, determinando a Concentração Inibitória Mínima (CIM) a menor concentração do
óleo necessária para inibir o crescimento fúngico. Já a Concentração Fungicida Mínima
(CFM) foi determinada a partir do subcultivo de todos os poços da microplaca que não
apresentaram crescimento fúngico visível. Sendo considerada a CFM a menor
concentração da droga que impediu crescimento do fungo no subcultivo.
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CIM 50 foi definido como a menor dose capaz de inibir o crescimento de 50%
dos isolados testados, e CIM 90, como a menor dose capaz de inibir 90%.

Resultados e discussão
A análise do óleo essencial do orégano obtido resultou na identificação de 15
diferentes compostos ativos, todos apresentando probabilidade superior a 92%,
conforme demonstrado na Fig. 1, com os picos numerados, e detalhado em Tab. 1.
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Figura 1: Espectro de Cromatografia gasosa de massa (CG/MS) do óleo essencial de
orégano, mostrando como compostos majoritários 4-terpineol (pico 9), hidrato de
sabinene (pico 8) e timol (pico 13).

Tabela 1: Cromatografia gasosa de massa (CG/MS) de óleo essencial de orégano
Pico
Número Composto
ß-Terpineno
1
4-Carene
2
Cymol
3
ß-Phellandrene
4
gamma-Terpinen
5
4-Isopropyl-1-methyl-26
cyclohexen-1-ol
2-Carene
7
5-Isopropyl-28
methylbicyclo[3.1.0]hexan2-ol (Sabinene hydrate)
3-Cyclohexen-1-ol,
49
methyl-1-(1-methylethyl)-,
(R)- (Terpinen-4-ol)
alpha-Terpineol
10
Thymol methyl ether
11
Linalool acetate
12
Thymol
13
Caryophyllene
14
gamma.-Elemene
15
*Probabilidade

Tempo
7.858
9.042
9.267
9.392
10.275
10.500

Área
4740644
9258878
4686883
3827719
17291793
4022179

% de Área
3.40
6.63
3.36
2.74
12.39
2.88

CG/MS %*
95
97
96
92
97
92

11.117
11.450

2954008
21703165

2.12
15.55

96
96

13.758

25719274

18.42

98

14.108
15.583
15.900
16.975
20.350
22.275

4628508
3074301
10391631
18998356
5312380
2976671

3.32
2.20
7.44
13.61
3.81
2.13

98
97
95
96
97
93

Os componentes majoritários encontrados no óleo essencial de O. vulgare
utilizado no estudo foram 4-terpineol (18.4%), hidrato de sabinene (15.6%) e timol
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(13.6%), respectivamente. Concordando com estudo toxicológico com óleo essencial de
orégano, onde os mesmos compostos majoritários foram observados, com maior
percentual, porém, para sabinene, seguido de timol e de 4-terpineol (HOLLENBACH,
2013). Da mesma forma, Soliman et al. (2009) visando a análise cromatográfica de
amostras de óleo essencial de O. marjorana, extraídos em diferentes épocas do ano,
encontraram os mesmos componentes majoritário, também, em concentrações variadas
entre as amostras estudadas. Já Cleff et al. (2010), obteve 4-terpineol e timol como
componentes majoritários do óleo de orégano, não citando, porém, hidrato de sabinene.
Em estudo envolvendo cinco diferentes amostras de óleo essencial de orégano foram
encontrados 17 diferentes compostos, porém o carvacrol foi o componente majoritário
em todas as amostras, já o timol esteve presente em três, sendo o segundo componente
em maior concentração em dois destes óleos (SILVA et al., 2010). Tais estudos
demonstram a existência de grande variabilidade de componentes em diferentes
amostras de óleos essenciais de orégano, conforme relatado por D’Antuono et al.
(2000).
Diferentes autores creditam a atividade antimicrobiana do óleo essencial de
orégano à presença, principalmente de timol e carvacrol como componentes
majoritários (KABOUCHE et al., 2005; CHATZIFRAGKOU et al., 2011). Porém
mesmo sem identificação de carvacrol no óleo estudado, este demonstrou atividade in
vitro frente a Aspergillus spp., tanto como fungistático, quanto como fungicida. Cleff et
al. (2013) ao analisar oito diferentes óleos de O. vulgare sugeriu que a associação de
diferentes componentes influencia na atividade antifúngica dos óleos.
A partir do teste de sensibilidade in vitro realizado no presente estudo, todas as cepas
testadas apresentaram sensibilidade ao óleo essencial de orégano, com CIM variando
entre 28,125mg/mL (0,1875%) e 450mg/mL (3,0%) e CFM entre 112,5mg/mL (0,75%)
e 450mg/mL (3,0%), conforme demonstrado na tabela 2. Enquanto que CIM 50 foi de
112mg/mL (0,75%) e CIM 90 de 450mg/mL (3,0%). O que reforça a teoria de que óleos
essenciais são estruturas complexas, e suas atividades biológicas estão amplamente
relacionadas à associação de diferentes compostos (BARRACA, 1999). Em estudo que
confrontou timol, carvacrol e óleo essencial de O. vulgare com bactérias, constatou-se
que o efeito antibacteriano do óleo foi superior ao encontrado quando utilizados os
compostos isolados. Os autores citam o sinergismo entre os componentes do óleo
essencial como um dos fatores determinantes para seus resultados, porém, em
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contrapartida, questionam a possibilidade de haver efeito antagônico dependendo da
combinação destes componentes (LAMBERT et al., 2001).

Tab. 2: Relação entre CIM e CFM dos isolados de Aspergilus spp. (isolados MicVetUFPel) utilizados em teste de sensibilidade in vitro ao óleo essencial de O. vulgare
Isolados
A. fumigatus (MicVetA1)
A. fumigatus (MicVetA2)
A. fumigatus (MicVetA3)
A. fumigatus (MicVetA4)
A. fumigatus (MicVetA5)
A. fumigatus (MicVetA6)
A. fumigatus (MicVetA7)
A. fumigatus (MicVetA8)
A. fumigatus (MicVetA9)
A. fumigatus (MicVetA10)
A. fumigatus (MicVetA11)
A. fumigatus (MicVetA12)
A. fumigatus (MicVetA13)
A. fumigatus (MicVetA14)
A. fumigatus (MicVetA15)
A. fuimgatus (MicVetA16)
A. fumigatus (MicVetA17)
A. fumigatus (MicVetA18)
A. flavus (MicVetA19)
A. flavus (MicVetA20)
A. flavus (MicVetA21)
A. niger (MicVetA23)
A. niger (MicVetA24)

CIM (%)
1,5
1,5
3,0
1,5
0,75
0,75
0,1875
0,75
0,75
3,0
0,75
0,1875
1,5
0,75
0,75
0,75
0,75
1,5
3,0
0,75
1,5
0,75
0,75

CFM (%)
3,0
3,0
3,0
1,5
0,75
1,5
0,75
0,75
0,75
3,0
1,5
0,75
3,0
0,75
0,75
1,5
0,75
3,0
3,0
1,5
3,0
3,0
3,0

O 4-terpineol, componente majoritário do óleo testado, é um monoterpeno de
ação farmacológica comprovada, estando presente em diversas plantas como
componente majoritário, sendo, o principal responsável por seus efeitos farmacológicos
(JOCA, 2010). Valeriano et al. (2012) em estudo com óleo essencial de O. majorana
relata que a atividade antimicrobiana apresentada pelo óleo pode ser devido à presença
dos componentes majoritários 4-terpineol e γ-terpineno, porém os autores acreditam
ainda que os demais componentes do óleo contribuam para essa atividade por
sinergismo.
Óleos contendo altas concentrações de 4-terpineol podem, ainda, favorecer no
tratamento in vivo de aspergilose, não só por sua atividade antimicrobiana, mas também
porque possuem atividade redutora de pressão arterial e baixa toxicidade (JOCA, 2010).
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Como a micose acomete principalmente o sistema respiratório das aves, acarretando em
oxigenação deficiente e consequente hipertensão pulmonar, favorecendo a ocorrência de
síndrome ascítica (JAENISCH et al., 2001), o uso do óleo com capacidade hipotensora
poderia reduzir os sinais clínicos respiratórios e auxiliar na cura e no bem estar animal.
Em estudo in vitro com óleo essencial de orégano objetivando inibir o
crescimento de espécies de Aspergillus, o óleo revelou forte atividade anti-Aspergillus,
provocando a inibição de todas as cepas fúngicas ensaiadas. Demonstrando, ainda, em
concentrações maiores, efeito fungicida frente a cepas de A. fumigatus, A. flavus e A.
niger (CARMO et al., 2008). MITCHELL et al. (2010) testou um óleo essencial de
orégano frente a cinco diferentes espécies do gênero Aspergillus, apresentando efeito
inibitório sobre todas as cepas, com CIM inferior à CFM. Resultados semelhantes
foram encontrados no presente estudo, em que obteve-se efeitos fungistático e fungicida
frente às cepas ensaiadas, com 42% (10/24) de coincidência entre CIM e CFM,
demonstrando que uma mesma concentração do óleo, possui tanto capacidade de inibir
quanto de debelar o fungo. Já Cleff et al. (2010) obteve CIM inferiores às apresentadas
no presente estudo, com 0,06% para duas amostras de A. flavus e uma de A. fumigatus, e
0,03% para um isolado de A. fumigatus. Tais fatos podem-se justificar por fatores
individuais tanto dos agentes quanto dos óleos ensaiados.
No estudo foram utilizados somente isolados patogênicos de Aspergillus spp.,
uma vez que todas as amostras eram provenientes de casos clínicos que evoluíram para
óbito, tendo como causa mortis aspergilose. Zanandrea et al. (2004) trabalhou com
testes de sensibilidade in vitro de fungos patogênicos do arroz, ao óleo essencial de
orégano. O autor relatou atividade antimicrobiana do óleo frente aos patógenos testados,
porém o estudo trabalhou com altas concentrações do óleo (óleo puro, 1:2; 1:4; 1:8;
1:16; 1:32), tendo os melhores resultados quando na utilização do óleo a 100%. O
presente estudo trabalhou com menores concentrações do óleo, obtendo, também,
resultados satisfatórios. Apenas três isolados (dois A. fumigatus e um A.flavus)
apresentaram CIM com a maior concentração obtida ente todos os isolados (3%).
Fatores individuais do fungo podem influenciar em sua patogenicidade e resistência
antimicrobiana. Fato esse que justifica a grande variação entre a sensibilidade
microbiana, mesmo quando comparada dentro de uma mesma espécie. Ao comparar
bactérias de casos clínicos de pododermatite aviária, Osório et al. (2013) demonstrou
que isolados de mesmo gênero quando confrontados com antimicrobianos de uso
rotineiro em medicina veterinária apresentaram resultados diferentes de sensibilidade
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aos fármacos, o que reforça que fatores individuais do micro-organismo tem influência
sobre sua sensibilidade a determinados agentes.
O presente estudo demonstra o potencial do óleo essencial de orégano para
novos estudos envolvendo bioprospecção, incluindo testes de toxicidade e sensibilidade
in vivo utilizando aves como animais experimentais. Estudos anteriores, realizados com
ratos, determinaram que o óleo essencial de O. vulgare L. a 3% não apresentou
toxicidade sistêmica nem reprodutiva (CLEFF et al., 2008; HOLLENBACH, 2013), o
que cria perspectivas de uso terapêutico do orégano, abrindo, desta forma, perspectivas
para estudos mais aprofundados com extratos da planta, incluindo testes in vivo.

Conclusão
O óleo essencial de orégano utilizado no estudo apresentou 4-terpineol, hidrato
de sabinene e timol, como componentes majoritários. Todos os isolados de A.
fumigatus, A. flavus e A. niger provenientes de aspergilose aviária apresentaram
sensibilidade a este óleo essencial, que demonstrou tanto atividade fungicida quanto
fungistática.
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Uso do óleo essencial de Origanum vulgare em frangos

Evaluation of essential oil of Origanum vulgare in broilers
Luiza da Gama Osório1, Otávia Martins2, Rogério Freitag3, Gilberto D’Ávila Vargas4,
Renata Osório de Faria4, Ana Raquel Mano Meinerz5, Marlete Brum Cleff5, João
Roberto Braga de Mello6

RESUMO
Na busca por substâncias com potencial farmacológico, o óleo essencial de
Origanum vulgare tem tido especial destaque, porém são carentes os estudos avaliando
sua toxicidade em diversas espécies, e inexistentes quando se trata de aves. Neste
contexto, o estudo objetivou utilizar óleo essencial de O. vulgare em frangos. Para
tanto, o produto foi utilizado em três concentrações e dois diferentes períodos de
administração. O óleo essencial foi extraído por hidrodestilação em clevenger, e teve
sua composição determinada por cromatografia gasosa associada à massa. Foram
utilizados 40 frangos de corte divididos em oito grupos. Em 50% dos animais foi feita
avaliação em 24h, após administração do óleo, enquanto que a outra metade recebeu o
produto por 30 dias. Para ambos os tempos houve grupo controle ao qual foi
administrado solução fisiológica estéril. Os grupos teste receberam óleo essencial a
1,5% (225mg), 3,0% (450mg) e 4,5% (675mg) na dose de 1ml/kg uma vez ao dia. Os
animais foram avaliados quanto à mortalidade, alterações clínicas, necroscópicas e
histopatológicas, com coleta de fragmentos de: pulmões, baço, fígado, intestino delgado
e rins. Durante todo o período de estudo não houve mortalidade. Após as avaliações nos
grupos tratados com 24h de exposição e com 30 dias de exposição, observou-se que em
todas as concentrações testadas, o óleo essencial de O. vulgare não causou nenhuma
alteração clínica nem anatomopatológica. Não havendo dispneia, postura alterada, asa
caída, pena arrepiada, vocalização alterada, prostração e nem caquexia. O espectro de
CG/MS revelou Terpinen-4-ol como componente majoritário no óleo essencial de O.
vulgare utilizado. O presente estudo é de grande importância, porém, outros trabalhos
precisam ser conduzidos no intuito de se determinar os padrões de toxicidade para a
espécie. Entretanto, pode-se concluir que o óleo essencial de orégano administrado nas
concentração 1,5% (225mg/kg), 3,0% (450mg/kg) e 4,5% (675mg/kg) administrado por
via oral uma vez ao dia pelo período de até 30 dias, não causa alterações clínicas ou
anayomopatológicas em frangos.
Palavras-chave: toxicidade, orégano, fitoterápico, frango

ABSTRACT
In the search for substances with pharmacological potential, the essential oil of
Origanum vulgare has been especially prominent, but there is a lack of studies that
evaluate its toxicity in several species, and there are no data when it comes to poultry. In
this context, the study aimed to promote tests with essential oil of O. vulgare in broilers.
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Thus, the product was used in three different concentrations and two periods of
administration. The essential oil was extracted by hydrodistillation in Clevenger, and
had its composition determined by Gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS).
We used 40 broilers divided in eight groups. In 50% of the animals evaluation was
made 24 hours after the administration of the oil, while the other half received the
product for 30 days. For both groups a control group was used into which sterile saline
was administered. The test groups received 1,5% (225mg), 3,0% (450mg) and 4,5%
(675mg) of essential oil in a dose of 1ml/kg once a day. The animals were evaluated for
mortality and clinical, necroscopic and histopathological changes, with the collection of
fragments of: lungs, spleen, liver, small intestine and kidney. Throughout the study
period there were no deaths. After the evaluations in the groups treated for 24h exposure
and 30 days exposure, it was observed that in all concentrations tested, the essential oil
of O. vulgare caused no clinical or anatomopathological changes. Along with no
dyspnea, altered posture, tumbling wing, ruffled feather, altered vocalization,
prostration nor cachexia. The spectrum of GC / MS showed Terpinen-4-ol as the major
component of the O. vulgare essential oil. This study has great importance, however,
other studies need to be conducted in order to determine the patterns of toxicity for the
specie. However it can be concluded that oregano essential oil used to 1,5%
(225mg/kg), 3,0% (450mg/kg) and 4,5% (675mg/kg) concentration administered orally
once a day for a period of 30 days, causes no clinical or pathological lesions in broilers.
Keywords: initial toxic dose, oregano, phytotherapic, poultry
INTRODUÇÃO
A toxicidade consiste nos resultados nocivos à saúde quando na utilização de
substâncias químicas e/ou substâncias próprias do organismo. Todos os fármacos são
potencialmente tóxicos dependendo da dose, tempo de administração, uso concomitante
de outros fármacos, espécie e fatores individuais (NAVARRO & SENIOR, 2006;
ARENZON et al., 2011). Os efeitos nocivos precisam ser conhecidos para que se possa
utilizar os fármacos de forma segura, oferecendo o mínimo de riscos e o máximo de
benefícios à saúde do paciente (ALBUQUERQUE, 2009).
Em se tratando de novos compostos, testes acerca do potencial farmacológico e
tóxico devem ser conduzidos, para que estas novas substâncias possam ser utilizadas
com segurança. Nesse contexto, as plantas possuem grande potencial, uma vez que
constituem enorme laboratório de síntese orgânica, fruto de milhões de anos de
evolução e adaptação (MONTANARI & BOLZANI, 2001; SAITO, 2012).
A utilização de plantas pela medicina popular data de milhares de anos, com
registros nas mais variadas culturas (BARRACA, 1999; MONTANARI & BOLZANI,
2001; FOGLIO et al., 2006), e seus subprodutos são extremamente utilizados há
centenas de anos. Portanto estudos etnodirigidos são extremamente importantes quando
se visa a busca por novos fármacos, uma vez que plantas são fonte de cerca de 75% dos
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compostos bioativos conhecidos e utilizados atualmente (CECHINEL FILHO &
YUNES, 1998; BRITO et al., 2009).
Os condimentos da família das Lamiaceae, como o Origanum vulgare Linneus
(orégano), tem valor terapêutico reconhecido em inúmeros estudos (CERVATO et al.,
2000; CLEFF et al., 2010; CHATZIFRAGKOU et al., 2011). Entre os diferentes
extratos de O. vulgare, o óleo essencial contém primordialmente compostos fenólicos
(80-98%), já sendo conhecidos em torno de 34 compostos ativos (KABOUCHE et al.,
2005). As altas concentrações destes compostos e sua relação são de grande importância
para a eficácia do produto (BARRACA, 1999; CHATZIFRAGKOU et al., 2011).
Diversos estudos demonstram que o potencial terapêutico do óleo essencial de
orégano, podendo-se citar sua atividade como promotor de crescimento na produção
avícola (FUKAYAMA et al., 2005), sua ação antioxidante confirmada mesmo em
pequenas doses (CERVATO et al., 2000; MECHERGUI et al., 2010), conservante de
alimentos (CARMO et al., 2008) e sua atividade antimicrobiana sobre bactérias
(SANTURIO et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2009; ERNANDEZ & GARCIA-CRUZ,
2010) e fungos (ZANANDREA et al., 2004; PEREIRA et al., 2006; CLEFF et al., 2010;
MITCHELL et al., 2010). Porém poucos são os estudos que trabalham com a toxicidade
dos produtos derivados de orégano (EFSA & ANS, 2010), e entre eles, nenhum com
dose pré-clínica em aves.
Reduzir os efeitos adversos e tornar os medicamentos mais seguros, tornando os
fármacos mais específicos e menos tóxicos configura um grande desafio para os
pesquisadores (TAVARES, 2009). Nessa busca, os melhores compostos, ou seja
aqueles que apresentarem melhores efeito dose-resposta in vitro vão para a análise
toxicológica. Qualquer efeito tóxico, mesmo em doses elevadas, pode resultar no
término do interesse por um composto bioativo (MONTANARI & BOLZANI, 2001).
Portanto, do ponto de vista farmacológico é imprescindível a avaliação da atividade
toxicológica de todo novo fármaco (ALBUQUERQUE, 2009).
Tento em vista a importância do óleo essencial de orégano como fitofármaco
promissor, e a importância de estudos focados nos efeitos dos fármacos no indivíduo e
em suas respostas relacionadas à dose e tempo de exposição (NAVARRO & SENIOR,
2006), o presente estudo objetivou promover testes com o uso do óleo essencial de O.
vulgare, utilizando frangos como animais experimentais.

MATERIAL E MÉTODOS
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Para o estudo foi utilizado orégano, de mesmo lote, adquirido de distribuidor
comercial, com certificação botânica. O óleo foi extraído pelo método de
hidrodestilação em aparelho clevenger, sendo realizada caracterização química pela
cromatografia gasosa através de massa. Os animais utilizados foram frangos machos
com 15 dias de idade adquiridos de aviário comercial com um dia de vida. Os pintos
foram mantidos em biotério com umidade e temperatura controladas, divididos em
gaiolas contendo cinco animais e receberam ração e água ad libtum.
Foram utilizados 40 animais divididos em oito grupos de cinco. Sendo que 50%
dos frangos receberam uma única dose do produto, sendo avaliados por 24h, nos outros
animais o produto foi administrado por 30 dias. Independente dos tempos de exposição
ao óleo essencial, as concentrações testadas foram 1,5% (225mg), 3,0% (450mg) e 4,5%
(675mg), sendo estabelecido um grupo controle negativo com solução salina estéril
0,7% (Tab. 1). Todos os animais receberam o tratamento na dose 1ml/kg PV através de
gavagem com sonda flexível.
As concentrações utilizadas no estudo basearam-se em testes de sensibilidade in
vitro, em que obteve-se, para o óleo utilizado, CIM 90 de 3,0% e CFM máxima de
3,0%, frente isolados do gênero Aspergillus, portanto utilizou-se as concentrações
baseadas em 3,0% +- 50%.
Durante o tempo de exposição aos produtos, os animais foram avaliados
diariamente quanto à mortalidade e alterações clínicas e comportamentais (fig. 1). Após
decorrido o tempo de estudo, realizou-se eutanásia com tiopental na dose de 13,2mg/kg,
procedendo-se com análise macroscópica dos órgãos em exame necroscópico, e coleta
de fragmentos de baço, rim, fígado, intestino e pulmões para análise histopatológica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No presente estudo o óleo essencial de orégano não demonstrou toxicidade
clínica em frangos nas três doses testadas. Uma vez que a avaliação diária realizada de
forma individual em todos os animais foi absolutamente igual tanto em tempo de
contato limitado, quanto prolongado. Não havendo nenhum óbito, bem como não houve
dispneia, postura alterada, asa caída, pena arrepiada ou vocalização alterada. Todos os
animais apresentaram-se ativos e com escore corporal variando entre 2 e 3.
Da mesma forma, ao exame necroscópico e histopatológico também não houve
nenhuma alteração, confirmando ausência de toxicidade sistêmica com o uso do óleo
essencial de orégano tanto quando testado por tempo de contato limitado (24h) quanto
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prolongado (30 dias). Uma vez que define-se toxicidade sistêmica pela análise através
dos efeitos dos componentes químicos que podem vir a interagir com o organismo vivo,
desestabilizando o funcionamento sistêmico geral ou de certos órgãos-vitais, que podem
estar distante do local de contato (PEREIRA et al., 2011).
O orégano é listado como “extrato natural em geral”, e reconhecido como seguro
nos EUA (GRAS - generally recognized as safe) e na Europa, onde foi enquadrado na
categoria N2 pelo Conselho Europeu. Esta categoria compreende fontes naturais
admissíveis de aromas, e refere-se aos aromas preparados a partir de ervas de cozinha,
temperos ou condimentos frequentemente consumidos em pequenas quantidades em
uma dieta média. Apesar de ter seu uso considerado seguro, estas presunções de
segurança podem não ser aplicáveis para uso experimental em maiores doses (EFSA &
ANS, 2010).
Em estudos conduzidos com extrato aquoso e partes da planta de orégano
administrados a ratos para avaliar a atividade hipoglicemiante, assim como, avaliação
da qualidade de carcaça de perus que receberam o extrato (BAMPIDIS et al., 2005),
além da administração em frangos como promotor de crescimento (FUKAYAMA et al.,
2005), o orégano em ambas as formas não demonstrou toxicidade sistêmica, mesmo
que os trabalhos não tenham sido desenhados para avaliação toxicológica. Fukayama et
al. (2005) relata que o grupo orégano se comparou ao grupo antibióticos quanto ao
desempenho dos animais, à qualidade de carcaça, à avaliação anatomo-fisiológica do
trato digestório e às bactérias encontradas no ceco das aves. O que também foi
constatado em estudo com 1081 porcas, que tiveram adicionados à ração folhas secas,
flores e óleo essencial de orégano por 109 dias, onde os autores relatam que a dieta, em
comparação ao grupo controle, melhorou a saúde dos animais e nenhum efeito deletério
foi observado (ALLAN & BILKEY, 2005).
Porém, estudos que referenciem baixa atividade ou toxicidade de extratos
aquosos, ou mesmo da planta inteira devem ser avaliados com cuidado. Uma vez que
nos óleos essenciais há uma concentração muito maior de todos os componentes da
planta (TISSERANO, 2014). Enquanto o óleo essencial de orégano possui em torno de
80 a 98% de compostos fenólicos (KABOUCHE et al., 2005), os extratos aquosos da
planta possuem em torno de 22% dos mesmos compostos (EFSA & ANS, 2010).
Em estudo de toxicidade pré-clínica, em 24h e 30 dias, Cleff et al. (2008), não
observaram alterações nas avaliações clínicas, hematológicas e histopatológicas,
concluindo que o óleo essencial do O. vulgare a 3% não causa alterações toxicológicas
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relevantes, em ratas Wistar. Utilizando o óleo de orégano na mesma concentração,
Schuch (2011) afirma que, por vias ocular, cutânea e dérmica em ratos wistar e coelhos
albinos também não houve efeitos tóxicos.
Hollenbach (2013) utilizou o óleo essencial de orégano a 3,0%; 9,0% e 27,0%
por 91 dias, e este não induziu os animais ao óbito ou promoveu toxicidade sistêmica.
Porém, mesmo afirmando que não houve qualquer alteração na saúde geral dos ratos
Wistar avaliados, o autor relata que o óleo essencial do orégano nas concentrações de
9,0 e 27,0% alterou as taxas reprodutivas, interferindo na fertilidade das ratas.
Entretanto, na concentração de 27,0% houve indícios de perda pré-implantação,
podendo ser indicativo de embriotoxicidade (HOLLENBACK, 2013). Entretanto, em
estudo publicado em 2010 os autores afirmam a ausência de estudo que referisse
genotoxicidade, toxicidade crônica e carcinogenicidade do orégano (EFSA & ANS,
2010). Testes de toxicidade são mais comumente realizados em substâncias isoladas do
que em composições complexas formadas por diferentes compostos. Óleos essenciais
em particular trazem uma problemática aos testes de toxicidade por possuírem inúmeros
compostos, que não são distribuídos de forma igual em quantidade e qualidade em se
tratando de extrações diferentes (TISSERAND, 2014).
O espectro de CG/MS revelou Terpinen-4-ol, Sabinene hydrate e Timol,
respectivamente, como componentes majoritários no óleo essencial de O. vulgare
utilizado. O monoterpeno terpinen-4-ol, encontrado em maior concentração no óleo
testado é considerado como de baixa toxicidade, e citado em estudo realizado por Joca
(2012) como substância com potencial terapêutico quando utilizado isolado ou em
combinação com outras drogas. Porém, em estudo com terpinen-4-ol, cis-sabinene
hydrate e timol, em ratas wistar houve efeito sobre a taxa de natalidade, sugerindo
embriotoxicidade na dose testada (HOLLENBACK, 2013).
Timol e carvacrol são compostos majoritários de uma série de óleos, entre eles, o
óleo essencial de orégano (CHATZIFRAGKOU et al., 2011; TISSERANO, 2014) e são
muitas vezes responsáveis pela atividade antimicrobiana destes óleos, porém são
considerados moderadamente irritantes (TISSERAND, 2014). No presente estudo o
carvacrol não esteve entre os 15 compostos identificados no óleo essencial do orégano,
enquanto que o timol foi um dos compostos majoritários. Em óleos essenciais há
diversos componentes, e na maioria dos casos as percentagens de seus constituintes
variam principalmente pelo ambiente de produção da planta, como tipo de solo,
fertilização utilizada, tempo de colheita e localização geográfica (TISSERAND, 2014).
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O que pôde ser constatado por Soliman et al. (2009) ao registrar diferentes
concentrações dos compostos majoritários em óleos essenciais de O. marjorana,
extraídas em diferentes épocas do ano. Tais fatos justificam a necessidade de testes préclínicos quando na utilização de novo lote de óleo essencial. Porém, conforme estudos
forem conduzidos com grande número de óleos em diferentes espécies animais, sua
utilização poderá se tornar mais segura em concentrações determinadas.
O estudo é de grande valia, porém para avaliação mais ampla da toxicidade do
óleo essencial de orégano nesta espécie animal outros estudos são necessários, incluindo
um período maior de administração, a utilização de óleos com diferentes proporções de
terpenos e avaliação de toxicidade reprodutiva, genotoxicidade e carcinogenicicidade.

CONCLUSÕES
Os resultados obtidos no presente estudo permitem concluir que o óleo essencial
do O. vulgare não causa alterações clínicas ou patológicas quando administrado a 1,5%
(225mg/kg), 3,0% (450mg/kg) e 4,5% (675mg/kg) por via oral em frangos de corte, por
até 30 dias.
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Tab. 1: Grupos de animais experimentais de acordo com tempo e dosagem administrada
de O. vulgare em teste pré-clínico de avaliação tóxica inicial ao óleo essencial de
Origanum vulgare L.
Grupo (n=5)

Produto administrado

Concentração

Tempo de contato

L1,5

OEO

1,5%

24h

L3,0

OEO

3,0%

24h

L4,5

OEO

4,5%

24h

L-

solução salina estéril

0,7%

24h

P1,5

OEO

1,5%

30 dias

P3,0

OEO

3,0%

30 dias

P4,5

OEO

4,5%

30 dias

P-

solução salina estéril

0,7%

30 dias

OEO: Óleo essencial de Origanum vulgare L
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Fig. 1: Parâmetros utilizados para acompanhamento de frangos submetidos à avaliação
tóxica inicial ao óleo essencial de O. vulgare
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Desenvolvimento experimental de aspergilose por Aspergillus fumigatus em
aves
Luiza G. Osório2; Marlete B. Cleff3; Renata O. Faria4; Mário C.A. Meireles4; Angelita R. Gomes5; Ângela
L. Cabana5; Alessandra J. Teles5; João R.B. Mello6
ABSTRACT.- OSÓRIO, L.G.; CLEFF, M.B.; FARIA, R.O.; MEIRELES, M.C.A.; GOMES, A.R.; CABANA, A.L.;
TELES,A.J.; MELLO, J.R.B. 2014. [Experimental development of Aspergillosis by Aspergillus
fumigatus in Poultry.] Desenvolvimento experimental de aspergilose por Aspergillus fumigatus em
aves. Pesquisa Veterinária Brasileira 00(0):00-00. Programa de Pós-Graduação em Ciências
Veterinárias, Universidade Federal do Rio Grande do Sul / Centro de Pesquisa e Diagnóstico em
Micologia Veterinária, Faculdade de Veterinária, Universidade Federal de Pelotas. Rua Professor
Carlos Henrique Nogueira, 521, CEP 96010-560, Pelotas, Brazil. E-mail: luizaosorio@yahoo.com
Avian aspergillosis is of utmost importance in captive birds, coursing with high mortality
rates, mainly due to failures in the prevention, diagnosis and treatment of the mycosis. In this
context, the study aimed to describe effective methodology to simulate and study the avian
aspergillosis by A. fumigatus. The experiment was divided into three stages, into which 46 broilers
were used. In the first stage fungal retro isolation was carried out, on the second the concentration
and volume of inoculum to be administered were defined, and in the third the inoculation via and
incubation period were defined. All euthanized animals were necropsied with macromorphological
organs evaluation, and collection of material for mycological examinations. According to the results,
it was decided that to reproduce chronic experimental aspergillosis by A. fumigatus in 15 days old
poultry a concentration of 24x108 CFU/mL should be used, being administered in volume of 0.5 mL
in three sequential inoculations at intervals of 24h. The first day of infection was considered day
three, 72 hours after the last administration of the inoculum.
INDEX TERMS: A. fumigati; deep mycosis; inoculation
RESUMO A aspergilose aviária é de extrema importância em aves de cativeiro, cursando com altas
taxas de mortalidade, devido principalmente aos insucessos na prevenção, diagnóstico e
tratamento da micose. Neste contexto, o estudo objetivou descrever metodologia eficiente para
simular e estudar a aspergilose aviária por A. fumigatus. O experimento foi dividido em três etapas,
sendo utilizados 46 frangos de corte. Na primeira etapa foi realizado o retroisolamento fúngico, na
segunda definiu-se a concentração e o volume do inóculo a serem administrados, e na terceira foi
definida a forma de inoculação e o período de incubação. Todos os animais eutanasiados foram
submetidos à necropsia com avaliação macromorfológica dos órgãos, e coleta de material para
exames micológicos. De acordo com os resultados obtidos, definiu-se que para reproduzir
aspergilose experimental crônica por A. fumigatus em frangos de 15 dias deve-se utilizar
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concentração de 24x108 UFC/mL administrada no volume de 0,5 mL em três inoculações seriadas,
com intervalos de 24h. O primeiro dia de infecção foi considerado o dia três, 72h após a última
administração do inóculo.
TERMOS DE INDEXAÇÃO: A. fumigati; micose profunda; inoculação

INTRODUÇÃO
A aspergilose é a doença fúngica de maior morbimortalidade em aves de cativeiro. A
micose, oportunista por excelência, é causada por diferentes espécies de fungos do gênero
Aspergillus. (Ritchie et al. 1994, Oliveira 1999, Fran-Fisher 2001; Abundis-Santamaria 2003,
Schmidt 2003, Kubitschek-Barreira et al. 2010). Sendo o A. fumigatus responsável por cerca de 90 a
95% dos casos de infecção nestes animais. Da mesma forma que as demais espécies do gênero, a
principal via de infecção pelo A. fumigatus é a respiratória. Porém, sua penetração e colonização nos
tecidos hospedeiros são facilitadas, uma vez que a RITCHIE espécie produz conídios menores e
mais numerosos (Graczyk & Cranfield 1995, Latgé 1999, Berchieri & Macari 2000, Lacaz et al. 2002,
Tell 2005, Meireles & Nascente 2009, Arné et al. 2011).
Em aves, a forma aguda da micose é caracterizada por surtos de alta mortalidade,
geralmente cursando com morte súbita em jovens. À medida que tornam-se adultas, as aves tendem
a desenvolver a forma crônica, sendo possível instituir tratamento com melhor prognóstico, o que é
diretamente dependente do diagnóstico precoce (Ritchie et al. 1994, Armé et al. 2011). Entretanto,
a grande maioria dos diagnósticos, ainda ocorre post mortem (Alves et al. 2004, Shane 2005, Ceolin
et al. 2012, Spanamberg et al. 2012).
A detecção de galactomanana vem sendo realizada em estudos com aves, buscando a
identificação precoce da micose. Já tendo sido relatados em aves resultados favoráveis (Cabana et
al. 2010), variáveis (Cray et al. 2009) e diagnósticos que não foram considerados fidedígnos (ArcaRuibal et al. 2006). Entretanto, ainda é relatado que o tratamento da aspergilose aviária com
antimicrobianos é pouco eficiente, sendo de difícil administração e custos inviáveis em aves de
produção (Arné et al. 2011, Ceolin et al. 2012). Em vista destes insucessos diagnósticos e
terapêuticos da aspergilose, com consequente óbito, muitas aves são tratadas profilaticamente e/ou
empiricamente com drogas antifúngicas (Mazet et al. 2002, Ruoppolo et al. 2004, Cubas et al. 2006).
O que inevitavelmente resulta em exposições desnecessárias a terapias de custo elevado,
associadas a considerável toxicidade e interações medicamentosas.
Desde o primeiro diagnóstico de aspergilose aviária em 1815 (Leão & Cury 1948), evoluiuse muito em relação ao estudo da doença e do fungo. Porém ainda há grande necessidade de
estudos avaliando métodos de diagnóstico, tratamento e profilaxia da micose, visando maior
aplicabilidade, e, para tanto, é necessário entender o comportamento da micose in vivo. Neste
contexto, estudos objetivando a infecção experimental da doença são de suma importância. Em
vista dessa realidade, o presente estudo objetivou descrever metodologia eficiente para simular e
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estudar a aspergilose aviária por A. fumigatus, fornecendo ampla discussão teórica, a fim de
fundamentar as informações fornecidas no trabalho.
MATERIAL E MÉTODOS
A cepa de A. fumigatus foi proveniente de um caso de aspergilose em pinguim-deMagalhães, e armazenada na micoteca do Laboratório de Doenças Infeciosas, Setor de Micologia da
Faculdade de Veterinária da Universidade Federal de Pelotas (Isolado MicVetA1) até sua utilização.
O preparo dos inóculos foi adaptado da normativa CLSI M38-A2. As colônias do gênero
Aspergillus foram repicadas em ágar batata (PDA) e incubadas a 37ºC durante sete dias. As colônias
foram cobertas com 1,0ml de solução salina estéril e uma gota de tween 80 (Denning et al. 1992;
TELL et al. 2010). A solução foi transferida para tubo de ensaio estéril, e após 3 a 5 minutos, a
suspensão homogênea superior transferida para tubo estéril e homogeneizada em agitador de
tubos durante 15 segundos. O inóculo foi, então, ajustado à concentração desejada, inicialmente
através da escala de McFarland, sendo, posteriormente, os valores conferidos em espectofotômetro.
O experimento foi realizado com 46 frangos de 15 dias (peso médio 382,5g) obtidos de
distribuidor comercial com um dia de vida, criados com controle de umidade e temperatura, ciclo
de claro escuro, e administração de ração sem adição de antimicrobianos e de água ad libtum. A
inoculação foi feita por via intratraqueal através de sonda urinária flexível. Para a realização de
necropsias, as aves foram submetidas à eutanásia com administração intraperitoneal de tiopental
(13,2 mg/kg) conforme Oliveira et al. (2002), cumprindo exigência do CFMV n° 714/2002. Em
todos os exames necroscópicos observou-se macroscopia dos tecidos, e coletou-se swabs de sacos
aéreos e cavidade celomática, assim como fragmentos de pulmões, fígado e baço. O material foi
encaminhado ao Centro de Pesquisa e Diagnóstico em Micologia Veterinária da UFPel, e semeado
em ágar Sadouraud dextrose. Os órgãos foram fragmentados em cabine de fluxo laminar com
bisturi estéril e semeados em face não contaminada, pela técnica de esgotamento, sendo as placas
incubadas a 37°C, e após sete dias, as colônias foram identificadas quanto à macro e
micromorfologia, em exame direto com lactofenol azul de algodão entre lâmina e lamínula em
aumento de 400x.
O experimento in vivo foi realizado em três etapas: a primeira visando o retroisolamento
fúngico, a segunda para determinação da concentração e volume do inóculo, e a terceira para
determinar número de inoculações e período de incubação.
Etapa 1 (n=4)
Preparou-se inóculo fúngico com concentração muito superior às encontradas na
literatura, uma vez que o objetivo nessa etapa do experimento era causar infecção aguda e obter
retroisolamento fúngico. Para utilizar nas próximas etapas um isolado confirmadamente
patogênico. Para tanto, após o preparo deste inóculo, não foi realizada a sua diluição, sendo este de
24x108 UFC/ml, enquanto que a literatura trata de concentrações em torno de 106 até 5x106
(Abadio & Oliveira 2005, Tell et al. 2010, Armé et al. 2011).
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Quatro animais foram inoculados, e esta etapa do experimento durou duas semanas. Os
frangos foram observados diariamente quanto ao desenvolvimento de sinais clínicos, e ao fim de
cada semana dois animais foram necropsiados.
Etapa 2 (n= 28)
Nesta etapa do experimento objetivou-se determinar a concentração e o volume mais
eficazes no desenvolvimento da aspergilose. Para tanto foram utilizadas duas concentrações de
inóculo: 5x106, baseada em artigo publicado por Tell et al. (2010), e 24x108, baseada na primeira
etapa do experimento. Bem como testou-se dois volumes de administração: 0,5ml e 1ml. Os
volumes escolhidos foram baseados no suportado pelos animais em lavados traqueobrônquicos
(Vanstreels et al., 2011). Para cada volume foi utilizada uma concentração diferente, conforme
demonstrado em tab. 1.
Tabela 1: Distribuição dos grupos de frangos inoculados com Aspergillus fumigatus, de acordo com
concentração e volume do inóculo
Grupo
(n=7)
1
2
3
4

Concentração
(UFC/ml)
5x106
5x106
24x108
24x108

Volume
(ml)
0,5
1,0
0,5
1,0

Os animais foram observados diariamente por sete dias quanto ao desenvolvimento de
sinais clínicos e a cada dia uma ave de cada grupo foi submetida a exame necroscópico.
Etapa 3 (n= 14)
Nesta etapa objetivou-se determinar se é possível obter um grupo confiável de aves
doentes para trabalhos experimentais com aspergilose, e determinar o período de incubação da
micose.
Para tanto foi utilizado um grupo de animais com 14 aves, nas quais foram realizadas três
inoculações, com intervalo de 24h entre cada uma delas. Os animais receberam 0,5ml do inóculo de
A. fumigatus na concentração 24x108 UFC/ml.
As aves foram observadas diariamente por sete dias quanto ao desenvolvimento de sinais
clínicos e a cada dia duas de cada grupo foram submetidas a exame necroscópico.
O tempo decorrido entre a inoculação e a primeira necropsia com alterações
anatomopatológicas e retroisolamento do agente inoculado determinou o período de encubação.
RESULTADOS
Durante a “Etapa” 1 do experimento, nenhum animal apresentou sinais clínicos durante o
período em que foram avaliados. Nas necropsias da primeira semana, foi observado em um animal
(1/2) espessamento e opacidade de sacos aéreos torácicos, além de um nódulo de
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aproximadamente 0,1 cm em saco aéreo torácico direito. Foi obtido retroisolamento de fígado,
pulmões e swab de saco aéreo. No outro animal submetido a exame necroscópico não foram
observadas alterações, bem como não houve retroisolamento em nenhuma das amostras coletadas.
Nas necropsias realizadas na segunda semana, observou-se em um animal opacidade de
saco aéreo, já no segundo não houve qualquer alteração macroscópica nos tecidos. Não foi obtido
retroisolamento em nenhum dos dois animais necropsiados durante a segunda semana.
Na “Etapa 2”, nenhum dos animais aos quais foi administrada a menor concentração do
inóculo de A. fumigatus (5x106 UFC/ml), apresentou sinal clínico, alteração macroscópica à
necropsia, ou retroisolamento fúngico das amostras coletadas.
Entre os pintos que receberam a maior concentração do inóculo (24x108 UFC/ml), houve
resultados variados tanto entre os grupos que receberam diferentes volumes, quanto dentro de
cada grupo. O único denominador comum é que nenhum dos animais apresentou sinais clínicos
durante o período em que foram observados, conforme representado na Tabela 2.
Tabela 2: Desenvolvimento experimental de aspergilose por A. fumigatus em frangos, com
diferentes volumes e concentrações do inóculo
Ani
mal
1
2
3

Vol.

Concentração

Retroisolamento

Alterações

24X108
24X108
24X108

Sinal
clínico
N*
N
N

0,5
0,5
0,5

N
N
N

24X108
24X108
24X108

N
N
N

F**, P***
N
F, P, B****

N
N
Opacidade e espessamento
SA*****
Opacidade e espessamento SA
N
Opacidade e espessamento SA e
congestão pulmonar
N
N
N
N
N
Opacidade e espessamento SA
N
N

4
5
6

0,5
0,5
0,5

7
0,5
24X108
N
N
1
1,0
24X108
N
N
2
1,0
24X108
N
N
3
1,0
24X108
N
N
4
1,0
24X108
N
N
5
1,0
24X108
N
F, P
6
1,0
24X108
N
N
7
1,0
24X108
N
N
*Ausência, **Fígado, ***Pulmão, ****Baço, *****Saco Aéreo

Os resultados obtidos na “Etapa 3” estão representados na Tabela 3.
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Tabela 3: Desenvolvimento experimental de aspergilose por A. fumigatus em frangos
Dia
Necropsia
1
1
2
2
3
3
4

Animal

Retroisolamento

Alterações

1
2
1
2
1
2
1

Sinal
clínico
N1
N
N
N
N
N
N

N
N
P3
N
P, F4
P, F
P, F, SA5

4

2

N

P, F, B6

5
5
6

1
2
1

N
N
S2

P, F
P, F
P, F, B, SA

6

2

S

P, F, B

7

1

S

P, F, SA

7

2

N

P, F

N
N
Opacidade e espessamento SA
N
Opacidade e espessamento SA
Opacidade e espessamento SA
Opacidade e espessamento SA e
nódulo SA
Opacidade e espessamento SA e
pneumonia
Opacidade e espessamento SA
Opacidade e espessamento SA
Opacidade e espessamento SA,
pneumonia e congestão pulmonar
leve
Opacidade e espessamento SA,
pneumonia e congestão pulmonar
leve
Opacidade e espessamento SA e
pneumonia
Opacidade e espessamento SA e
pneumonia

1Ausência, 2Presença, 3Pulmão, 4Fígado, 5Saco

aéreo, 6Baço

O volume determinado de 0,5ml na concentração 24x108, com três inoculações realizadas
em intervalos de 24h, foram suficientes para causar aspergilose em 100% dos animais e determinar
o período de encubação como 72h.
DISCUSSÃO
A confirmação da patogenicidade do fungo e sua capacidade em causar infecção foi
observada através do retroisolamento de A. fumigatus associado às alterações necroscópicas
(“Etapa 1”).
Como o presente estudo visou obter metodologia eficiente para o desenvolvimento
experimental da aspergilose por A. fumigatus, afim de que esses modelos animais sirvam de base
para novos estudos, foi necessário desenvolver a doença crônica. Já que a doença aguda geralmente
cursa com morte precoce dos animais, muitas vezes sem apresentação de sinais clínicos, portanto
foram utilizadas aves com 15 dias de vida. Pois até os 14 dias esses animais são mais susceptíveis à
aspergilose aguda (Ritchie et al. 1994, Armé et al. 2011).
A via intratraqueal escolhida para administração do inóculo, simula a principal forma de
infecção por Aspergillus sp., através da inalação dos conídios presentes no ambiente (AbundisSantamaria 2003). Essa inoculação administra grande número de conídios direto no trato
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respiratório inferior dos animais (Armé et al. 2011). E a via é particularmente eficaz em aves, pelas
suas características anatômicas, como ausência de epiglote, para prevenir a entrada de partículas
no trato respiratório, ausência de diafragma, e distribuição limitada de epitélio ciliado através do
trato respiratório, que resultam na deficiência de eliminação destas partículas (Tell 2005).
Outras formas de inoculação são nebulização e pulverização de conídios fúngicos, porém a
dosagem administrada a cada animal é imprecisa (Armé et al. 2011). Abadio & Oliveira (2005)
optaram, ainda, pela administração intraperitoneal do inóculo. O presente estudo, porém, priorizou
realizar a inoculação o mais próximo possível da natural por via respiratória.
Optou-se por realizar coletas de trato respiratório superior, com fragmento de tecido
pulmonar e swab de sacos aéreos torácicos, em função de que além de estes tecidos serem os mais
comumente infectados em aves com aspergilose (Graczyk & Cranfield 1995, Berchieri & Macari
2000, Lacaz et al. 2002), a inoculação intratraqueal induz à doença respiratória primária (Armé et
al. 2011). Portanto, sinais correspondentes à infecção respiratória são esperados durante exames
necroscópicos de aves com aspergilose experimental inoculadas por essa via. A literatura relata que
tipicamente pulmões e sacos aéreos são afetados, podendo ocorrer também disseminação
hematógena para outros órgãos (Tell 2005), como baço e fígado, por exemplo, conforme foi
demonstrado através de retroisolamentos no presente estudo.
Mesmo que a literatura cite acometimento da traquéia, no presente estudo não foi coletado
este material, porque, por se tratar de um fungo ubíquo, A. fumigatus pode estar presente em
quantidades significativas na traquéia de animais saudáveis. Em estudo realizado por Garcia et al.
(2007), em que os autores coletaram swab de traquéia de 216 aves hígidas, foi relatada presença de
Aspergillus spp. em pouco mais de 10% das amostras, consistindo em 50% dos isolados de fungos
filamentosos. O que confirma o fato de que, tão somente, a presença do fungo não indica infecção
(Amorim et al. 2004).
Na “Etapa 2” do experimento optou-se por utilizar em novos testes a concentração de
inóculo da “Etapa 1”, bastante superior à descrita na literatura (Abadio & Oliveira 2005, Tell 2010,
Armé et al. 2011). A escolha foi em função de que, esta inoculação não provocou o óbito ou sequer
sinais clínicos, havendo adoecido apenas um animal (1/4). Segundo Armé et al. (2011), a infecção
experimental por Aspergillus sp. geralmente causa manifestação superaguda da micose, com morte
súbita entre o primeiro e o sétimo dia pós inoculação. Diferente do encontrado no presente estudo.
O autor relata ainda que a sobrevivência dos animais em período posterior ao dia sete corresponde
ao desenvolvimento de aspergilose crônica.
No que se refere ao volume escolhido para a administração dos inóculos, a literatura
consultada demonstrou doses impraticáveis para a espécie, uma vez que Tell et al. (2010) utilizou
0,1ml de inóculo para codornas de 27,34g, o que resultaria em 3,66ml/kg. Uma vez que o peso
médio dos animais aos 15 dias foi 382,5g, o volume administrado seria 1,4ml. Portanto o volume
escolhido foi baseado no suportado pelos animais em lavados traqueobrônquicos (Vanstreels et al.,
2011). Optando-se por testes com administração de 0,5ml e 1,0ml/animal.
A opção por menores volumes do que os relatados na literatura auxilia na justificativa de
uso da concentração mais elevada do que estudos descrevem. Uma vez que o número de UFC é
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menor, conforme diminui o volume do inóculo. Portanto quanto menor o volume proporcional,
maior deve ser a concentração, para que o número de conídios administrados possa se manter alto.
No exemplo do estudo realizado por Tell et al. (2010), as codornas receberam, proporcionalmente
volume praticamente três vezes superior ao dos frangos no presente estudo.
Outro fator relevante é que a aspergilose é uma micose oportunista, que ocorre quando há
o desequilíbrio entre as defesas do organismo e o fungo, seja por redução na imunidade do
hospedeiro ou por grande concentração de conídios infectantes (Cubas & Godoy 2004). Visando
imunossuprimir os animais, estudos trabalham com protocolo imunossupressor, que, segundo
Armé et al. (2011) consiste em duas administrações de dexametasona na dose de 5mg/kg. Outros
experimentos também utilizaram corticosteroides para causar esse desequilíbrio (Abadio &
Oliveira, 2005). No presente estudo, porém, optou-se por causar o desequilíbrio entre fungo e
hospedeiro com o aumento da concentração de conídios em lugar da redução da imunidade.
Na “Etapa 3”, optou-se por utilizar o volume de 0,5ml, que, durante a “Etapa 2” apresentou
melhores resultados. Tal fato não pode ser plenamente elucidado, mas provavelmente tenha
ocorrido em função de o volume administrado de 1,0ml ser muito alto. Acarretando em dispneia
acentuada, com mal estar dos animais, que acabavam por expelir parte do inóculo, havendo desta
forma perda de material. Na administração do menor volume a dispneia apresentada foi discreta,
não havendo perda de inóculo, sendo este absorvido pelo tecido pulmonar.
Mesmo com volume e concentração de inóculo definidos na “Etapa 2”, o grupo, nesta etapa,
não foi homogêneo, uma vez que não foram todos os animais que adoeceram. Porém na terceira
etapa pode-se obter grupo homogêneo, no qual todos os animais adoeceram a partir de 72h pós
inoculação, através da inoculação em três etapas, com intervalos de 24h. Essa forma de
administração simula situações em que o animal é constantemente submetido a altas concentrações
de conídios, conforme ocorre em alguns ambientes de cativeiro (Xavier et al., 2008). Dessa forma, o
sistema imune, que nessas aves era imunocompetente, não consegue debelar o fungo, ocorrendo,
então a infecção.
Xavier et al. (2008) realizou estudo com desinfecção ambiental visando redução no
isolamento de Aspergillus spp. e nas taxas de aspergilose em pinguins. O autor afirmou que em
centro de reabilitação existe um período crítico, quando há maior concentração de fungos no
ambiente, sendo este o período entre expedientes, em que o ambiente permanecia fechado, sem
circulação de ar. Dessa forma os animais são submetidos à inalação de maiores concentrações de
conídios, de forma intervalada. Conforme foi simulado no presente estudo através das três
inoculações em dias seguidos.
Nos animais com apresentação de sinal clínico, a única observação foi dispneia à
manipulação, quando era exigida maior capacidade respiratória desses animais, sendo este
geralmente o primeiro sinal clínico da aspergilose (Valderrama, 1985). Todas as aves com dispneia
apresentaram também congestão pulmonar. Nestas situações, ocorre dispneia porque, com a saída
de líquido de dentro dos vasos sanguíneos para o interior dos bronquíolos, há dificuldade de saída
de ar dos alvéolos. Apesar de os animais apresentarem dispneia mista, ocorre predominância de
dispneia inspiratória pela dificuldade maior de trocas gasosas e grande hipóxia (Gonçalves 2008).
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Em revisão sobre aspergilose publicada em 1948, os autores creditam a falta de diagnóstico
in vivo à falta de desconfiança diagnóstica da micose, determinando que a grande maioria dos
diagnósticos ocorre post mortem, em exame necroscópico (Leão & Cury 1948). Na mesma linha,
artigos mais atuais, publicados na última década descrevem casos clínicos com diagnóstico post
mortem, e citam tratamentos realizados com antibacterianos e uso de corticosteroides, entre outros
fármacos. O que só ocorreu, porque, da mesma forma que acontecia na década de 40, ainda existe
pouca suspeita diagnóstica da micose (Alves et al. 2004, Ceolin et al. 2012, Spanamberg et al. 2012).
Shane (2005) ao descrever o diagnóstico de aspergilose refere lesões características, com coleta de
material para diagnóstico micológico por cultura fúngica e exame histopatológico dos pulmões, o
que também sugere o diagnóstico post mortem como o mais adequado.
A eutanásia em casos avançados de aspergilose ainda é justificada, uma vez que
administração de fármacos antimicrobianos às aves doentes apresentando sinais clínicos é uma
medida pouco eficiente no combate a aspergilose (Ceollin et al. 2012).
Portanto, mesmo com os avanços obtidos nos estudos que se sucederam desde o primeiro
relato de aspergilose aviária, ainda é de total importância que ocorram discussões e abordagens a
respeito da micose, a fim de que haja melhor entendimento da doença causada pelo A. fumigatus.
Uma vez que a doença é fator limitante na criação e reabilitação de aves e na produção de ovos em
incubadoras (Lima et al. 2001, Tessari et al. 2004, Shane 2005, Xavier et al. 2007). A determinação
de método confiável de indução da micose em frangos só vem a contribuir para estudos futuros in
vivo.
A pesquisa bibliográfica realizada reitera a importância de estudos visando a aplicabilidade
de métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. E apresenta o frango de corte como
modelo experimental.
CONCLUSÃO
Nas condições em que o experimento foi realizado, a concentração adequada para
desenvolver aspergilose crônica por A. fumigatus foi 24x108 UFC/mL administrada no volume de
0,5 mL em três inoculações seriadas, com intervalos de 24h, a frangos de corte de 15 dias de idade.
O primeiro dia de infecção foi considerado o dia três, 72h após a última administração do inóculo.
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ABSTRACT
The study aimed to perform aspergillosis treatments with essential oil Origanum
vulgare L. (OEO). Broilers with experimental aspergillosis by A. fumigatus were treated
with OEO (O), itraconazole (I), Itraconazole and OEO (I+O) and placebo (C), being
evaluated for: live weight (LW), clinical signs, mortality, tissue changes and the count
of Colony Forming Units/g/organ. For the Statistical analysis P<0.05 was used. There
was no weight loss, and I+O showed higher LW. Dyspnea was the most common sign,
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but low corporal score, altered vocalization and apathy showed more changes in C. For
the remaining changes, in general, group I+O showed better rates than others. The study
concludes that the best results for the treatment of experimental aspergillosis by A.
fumigatus in broilers were with I+O group, and the worst, with the untreated group.
Keywords: Fumigati, oregano, anti-Aspergillus

INTRODUCTION
Aspergillosis is the mycosis with the highest morbidity and mortality rates in
captive birds. The Aspergillus spp., the mycosis causing fungus, is widely distributed in
the environment and inhaled by all animals (Abundis-Santamaria, 2003; KubitschekBarreira et al., 2010). However, due to specific factors, the birds have no effective
immune response against the genus, besides their anatomical characteristics that hinder
the elimination of inhaled fungal particles, thus favoring the colonization of their
respiratory tract (Tell, 2005). The A. fumigatus is the most important species of the
genus, and considered the only pathogenic in the Fumigati Section (Samson et al.,
2006). This being the main pathogen involved in respiratory infections, and accounts for
90-95% of cases of avian aspergillosis (Tell, 2005; Arné et al., 2011).
In wild birds kept in captivity for exhibition or rehabilitation, aspergillosis
accounts for about 30% of the causes of mortality (Abundis-Santamaria, 2003).
Regarding poultry production, this ratio is around 15% only in the first two weeks of
life. Thus causing major environmental and economic losses (Tessari et al., 2004).
Treatment of the mycosis in veterinary medicine is accomplished primarily with the use
of itraconazole, which is the drug of choice for avian aspergillosis (Nobre et al., 2002).
However, the limited number of available antifungal agents, coupled with the high cost
and toxicity of these drugs is a limiting factor in the treatment of this mycosis. As a
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result, his administration to birds with aspergillosis is considered not very efficient,
difficult and economically unfeasible (Abundis-Santamaria, 2003; Moreira, 2010; Arné
et al., 2011; Ceolin et al., 2012). Added to this, there is still widespread resistance of
Aspergillus spp. to conventional antifungal therapy, even with advances in antifungal
therapies (Moreira, 2010).
In this context, the search for new drugs with anti-Aspergillus properties
becomes urgent. In the search for bioactive compounds, the trials with plant products
stand out (Fukayama et al., 2005). Traditional medicine using whole plants or its
extracts in the manufacture of drugs is widely stimulated for use in humans. And she
shall be credited to the treatment in about 80% of the human population of developing
countries (Ministério da Saúde, 2006). The phytochemicals have varying concentrations
of compounds, making them products that difficult microbial adaptability, by hindering
the appearance of resistance by pathogenic microorganisms (Veiga-Junior & Pinto,
2005). However, there is still a lack of incentives to the use and studies based on
traditional medicine in veterinary medicine.
In this vein, o Origanum vulgare Linneus (oregano) is a promising plant, as it
has proven in vitro antimicrobial activity against different pathogenic micro-organisms
of animals (Fukayama et al., 2005; Oliveira et al., 2009; Cleff et al., 2010; Ernandez &
Garcia-Cruz, 2010; Mitchell et al., 2010). Another stimulus to studies of the herb is the
possibility of extraction of essential oil, since this type of extract is the most effective
regarding the maintenance of therapeutic activities of the plant (Duarte, 2006; Tisserand
& Young, 2014). The oregano essential oil (OEO) has a wide variety of phenolic
compounds, with high concentration of these and their relationship of great importance
to the effectiveness of the product (Chatzifragkou et al., 2011).
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Due to the importance of avian aspergillosis, the urgency in the search for new
drugs and antimicrobial potential of the OEO, the present study aimed to carry out the
treatment of experimental aspergillosis in broilers with OEO used alone and in
combination with standard antifungal itraconazole. Also tracing comparison with
conventional treatment and the untreated group.

MATERIALS AND METHODS
For the study OEO with 15 different active compounds identified was used,
among which the majority were 4-terpineol (18.4%), sabinene hydrate (15.6%) and
thymol (13.6%). The experimental animals used were 60 broilers (Gallus gallus) of 21
days old, divided into four groups of 15, separated in cages by groups. During the
experiment the animals were kept in cages with bedding of wood shavings, humidity
and temperature control, light/dark cycle of 12h, were fed (with no antimicrobials
added) and received water ad libitum.
The broilers were acquired from a commercial distributor with a day of life and
held until 15 days in adaptation period, being than inoculated with 12x108 UFC of A.
fumigatus at 24h intervals for three days. The first day of treatment took place 72h after
the last day of inoculation. The inoculum was prepared with isolated of A. fumigatus
(MicVetA1), with MIC of 1.5% (225mg/mL) and MFC of 3.0% (450mg/mL) against
OEO, from clinical case of aspergillosis in Magellan penguin, and adapted from CLSI
M38-A2, using Tween 80 as directed by Denning et al. (1992) and Tell et al. (2010).
This stage of the experiment was based on a pilot study that determined: in vitro
susceptibility of the isolated towards the oil, preclinical OEO toxicity in broilers,
concentration and volume of the inoculum, via of inoculation for development of
chronic aspergillosis, and evaluation of the mycosis incubation period.
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Experimental groups were divided as shown in Table 1, in which Group I
consisted of negative control using standard antifungal, and in the positive control,
Group C, using the vehicle of products, which were Vaseline for OEO dilution and
sterile saline solution at 0.7% for itraconazole. The treatment was performed orally
every 24 hours, administered by gavage. Each product was administered in separate
syringe and probe, each animal being probed twice. To determine the amount of each
drug, the birds were weighed daily.

Tab. 1 - Division of groups of broilers (Gallus gallus) treated for experimental
aspergillosis by A. fumigatus
Group
(n= 15)

Composition

Treatment

OEO* 3% (450mg/mL)

1mL/kg of OEO and 1mL/kg of sterile saline
0.7%

Itraconazole (20mg/mL) associated
with OEO 3% (450mg/mL)

1mL/kg de itraconazole and 1mL/kg of OEO

I

Itraconazole 20mg/Ml

1mL/kg of itraconazole and 1mL/kg of liquid
Vaseline

C

Vaseline and sterile saline 0.7%

1mL/kg liquid vaseline and 1mL/kg de solution
salina estéril 0,7%

O

I+O

*Essential oil of Origanum vulgare L.

During the experimental period, the animals were observed daily for general
condition, mortality and progression of the disease. The individual clinical examination
was performed weekly, and any physical or behavioral changes described in a report
and evaluated for the presence or absence. Clinical abnormalities identified were:
ruffled feathers, drooping wings, postural change, apathetic behavior, dyspnea, change
in vocalization and low corporal score. The protocol adopted for treatment is outlined in
Figure 1.
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Fig. 1: Diagram illustrating the experimental treatment for aspergillosis. Black, with the
letter "I", the days that represented the inoculation of animals, the white frames
correspond to the two-day incubation period for mycosis and numbered tables represent
all days of treatment. Gray frames show the days when individual clinical evaluations
and necropsies were performed.

At the end of each week an animal was chosen at random for necropsy. To do
so, the broilers were euthanized with intraperitoneal administration of thiopental (13.2
mg/kg) as described by Oliveira et al. (2002), fulfilling the requirement of CFMV n °
714/2002. In necropsies the presence of macroscopic anatomicopathologic lesions in
tissues were assessed, with collection of swab of the celomatic cavity and air sacs, and
fragments of lungs, spleen and liver. Part of the tissue was stored in sterile vial for
mycological examination, and part was fixed in 10% formalin for histopathological
evaluation
The material collected for mycological examination was immediately referred to
the Laboratory of Mycology. The swabs were plated on Petri dishes containing
Sabouraud dextrose agar together with chloramphenicol by plate streaking, and
incubated at 37 ° C for seven days, then evaluated the presence or absence of mycelial
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growth. While in tissues the counting of colony forming units (CFUs) was carried out.
To do so, the divided organs were weighed and than macerated in a mortar with the aid
of pistil, diluted in sterile saline (5mL) and homogenized in a Vortex ® mixer tubes.
Pour plate was performed by using the solution in its original concentration and serial
dilutions (10-1, 10-2,10-3) with the Spread-Plate technique (in duplicate) in Sabouraud
dextrose agar together with chloramphenicol. The plates were incubated at 37 ° C for 72
h, the CFU count was performed and the final result demonstrated as CFU/gram/organ.
To confirm the retro isolation, fungal colonies were evaluated for
macromorphology by topography, texture and color of the obverse and reverse, and
micromorphology, as the appearance of the fruiting structures of the fungus. For this
purpose they were visualized under a light microscope at 400x magnification, stained
with Cotton Blue Lactophenol between slide and cover slip.
The samples fixed in 10% formalin were embedded in paraffin, cut into thin
layers and stained with periodic acid-Schiff (PAS) and hematoxylin-eosin (HE) for the
observation of both microbial structures such as the inflammatory reaction triggered by
the immune response inoculated animals.
Statistical evaluation was performed using the program. Statistics 9.0 (1993).
Parametric data were evaluated by comparing means, and the variables that showed
statistical difference using the F test were subjected to LSD test (P <0.05) seeking to
identify differences between means. For evaluation of non-parametric data of the lesions
Kruscal-Wallis test associated with the LSD test was used, and for evaluation of the
sum of the lesions we used ANOVA and LSD test.

RESULTS

74

During the four weeks of treatment all animal groups gained weight, since the
live weight (LW) was significantly different between weeks evaluated. Regarding the
LW of animals between treatment groups, there were statistical difference during the
four weeks of treatment, in which the Group I+O showed the largest LW, followed by O
and I, and being the only one who had greater weight than the group C (Fig. 2).

Fig. 2: Relationship of live weight per groups of treated animals for experimental
aspergillosis by A. fumigatus in four weeks of treatment. I corresponds to itraconazole,
I+O the association between the essential oil of Origanum vulgare L. (OIE), O the OIE
and C the untreated group. Different letters represent statistical difference by LSD test
(P=0,0001)

When analyzing the LW of animals per week, it can be seen that during the first
seven days of treatment there was no statistical difference between any of the groups
analyzed. In the second week there was no difference between groups I and I+O,
however, there was a trend to higher LW in group I+O when compared to the others. In
the third and fourth week of treatment the tendency os this group in mantaining higher
values remained, and yet, in this periodthe animals showed LW higher of those
belonging to group C, but statistically equal to group O. While in these weeks I and C
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behaved in the same way (Fig. 3), just as occurred in relation to clinical change “Low
corporal score”, in which I and C were also statistically equal.

Fig. 3: Evaluation of the weights of treated animals for experimental aspergillosis with
four different treatments. I corresponds to itraconazole, I+O is the association between
the essential oil of Origanum vulgare L. (OIE) and itraconazole, O correspond to OIE
and C to the untreated group. Different letters represent statistical difference by LSD
test (P <0,05)

Among all the clinical changes individually assessed dyspnea was the most
frequent, but only low corporal score, change in vocalization and apathetic behavior
differ among the treatment groups. Given that in the last two weeks all treated groups
presented themselves equally, with more alterations in group C (P = 0.41 for low
corporal score, and P = 0.005 for apathetic behavior). When assessing the presence of
clinical changes per week, the only difference was in the first, with higher frequency of
alterations in relation to others (P = 0.0000). In the overall evaluation, including all
amendments, there was no difference between group C and the rest (P = 0.0000), with a
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greater likelihood of better results (with less clinical changes) in I + O, among the
treated groups, since the absolute numbers presented were lower (Fig. 4).

Fig. 4: Evaluation of clinical changes presented by animals treated for experimental
aspergillosis with four different treatments. I corresponds to itraconazole, I + O is the
association between the essential oil of Origanum vulgare L. (OIE) and itraconazole, O
correspond to OIE and C to the untreated group. Different letters represent statistical
difference by LSD test (P =0)

Regarding the mortality rate during the treatment, the group I+O also presented
better results, since all animals survived the four weeks of the study, while that 13.3%
of the broilers treated in groups I and O, and 26.6% of the untreated animals (C) died in
this period.
Analyzing all necropsy changes among the four groups, there were a greater
number of macroscopic lesions in the untreated animals (C), followed by the groups
treated with itraconazole (I), OEO (O) and association of both (I+O). Analyzing all
changes necropsy among the four groups, a greater number of macroscopic lesions in
untreated animals (C), followed by the groups treated with itraconazole (I), OEO (O)
and the combination of both (I+O), with no difference between the groups, but
following a trend when it comes to absolute numbers, the lowest occurrence of changes
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occurred in group I + O (Fig. 5). The changes observed at necropsy were: airsacculitis,
thickening of the air sacs, lung nodules (Fig. 6), hepatic nodules, pulmonary
hemorrhage and pneumoniaAmong them, the most frequent, relating to all groups, was
pulmonary congestion followed by thickening of air sacs and airsacculitis, and the least
frequent was liver nodules (P = 0.0002). Among them, the only one that presented a
statistical difference between the tested groups was aerosaculitis (P <0.0283), with the
highest number of occurrences in the control group (C) being I+O the only group that
differed from this. However, there was no retro isolation of A. fumigatus from samples
of air sacs and coelomic cavity collected by swab.

Fig. 5: Evaluation of the macroscopic lesions presented at necropsy by animals treated
for experimental aspergillosis with four different treatments. I corresponds to
itraconazole, I+O is the association between the essential oil of Origanum vulgare L.
(OIE) and itraconazole, O correspond to OIE and C to the untreated group. Different
letters represent statistical difference by LSD test (P=0,001)
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Fig. 6: Alterations observed at necropsy of broilers (Gallus gallus) with experimental
aspergillosis by A. fumigatus. In A nodule containing fungal colonies inside, removed
from right lung, and B thickening of the left cranial air sac.

When evaluating the counts of CFU of the colected organs taking into account
all groups, the highest fungal isolation obtained was from the lungs and the liver, with
no statistical difference between both organs. While the number of colonies in the
spleen was significantly lower (P= 0.013). When evaluating treatments, taking into
account all organs, groups I and I+O showed no difference in the CFU count of A.
fumigatus, however, there is a tendency to a lower count in group I+O. The group O had
a lower CFU count than group C, but with higher counting when related to the others
(Fig. 7). By analyzing the organs individually, we could confirm similar results for liver
(P = 0.0000) and spleen (P = 0.0000), however, when examining the lungs, no statistical
difference was observed between groups I, I+O and O (P = 0.0001). In all cases, there
was greater fungal isolation in the untreated group (C), and even with no statistical
difference among the remaining groups, the tendency of lower isolation from the group
which used the combination of both drugs remained (I+O) (Figure 8).
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Fig. 7: Overall counting of colony forming units in three different organs (spleen, liver
and lungs) of broilers subjected to four different treatments for experimental
aspergillosis by A. fumigatus. I corresponds to itraconazole, I+O is the association
between the essential oil of Origanum vulgare L. (OIE) and itraconazole, O correspond
to OIE and C to the untreated group. Different letters represent statistical difference by
LSD test (P=0)
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Fig. 8: Overall counting of colony forming units in spleen, liver (P= 0,0000) and lungs
(P= 0,0001) of broilers subjected to four different treatments for experimental
aspergillosis by A. fumigatus. I corresponds to itraconazole, I+O is the association
between the essential oil of Origanum vulgare L. (OIE) and itraconazole, O correspond
to OIE and C to the untreated group. Different letters represent statistical difference by
LSD test

Regarding histopathology, the group whose animals had lower percentage of
moderate microscopic lesions (Fig. 9) and accentuated (Fig. 10) was the I+O, followed
by O, I and C, respectively. This relationship was reversed with respect to the presence
of discrete lesions (Fig. 11), as shown in Table 2.
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Fig. 9: Aspergillosis lesion in broiler (Gallus gallus) classified as moderate (++).
Pneumonia focally extensive and moderate with a fungal granuloma (hematoxylin-eosin
staining at 100x)

Fig. 10: Aspergillosis lesion in broiler (Gallus gallus) classified as accentuated (+++).
In A Necrotizing pneumonia and severe inflammatory infiltrate with fungal granulomas
(100x magnification). In B detail of conidial head of Aspergillus sp. (400x
magnification). Staining with hematoxylin-eosin

82

Fig. 11: Aspergillosis lesion in broiler (Gallus gallus) classified as discrete (+). Lung
with focal area with mild inflammatory infiltrate (hematoxylin-eosin staining at 100x
magnification).

Tab. 2: Distribution of lesions in broilers (Gallus gallus) with experimental aspergillosis
by A. fumigatus, subjected to four different treatments
Groups
Absence
I+O
O
I
C

37,5
28,6
12,5
0

accentuated
(+++)
12,5
21,4
37,5
57,1

Lesions (%)
Moderate (++)
12,5
21,4
25
28,6

Discrete (+)
37,5
28,6
25
14,3

DISCUSSION
Regarding clinical signs, dyspnea was the most frequent in all groups evaluated.
This is the first sign of aspergillosis, being even described as the only one present in
different cases (Verstappen, 2005; Ceolin, 2012). And occurs because of the lesions
caused by the mycosis which reduce tissue oxygen supply and cause pulmonary
hypertension (Jaenisch et al., 2001). When it comes to evaluate all clinical changes per
week, there was a higher occurrence in the first compared to the other. The lack of
statistical difference between the groups in this week can be justified by the fact that the
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period of action of the antifungal may be higher than seven days when it comes to
reduce de clinical signs. Justifying the fact of the need of longer periods of treatment for
this mycosis (Tell, 2005).
Another clinical signs associated with aspergillosis in birds, among many other,
is anorexia with resultant weight loss (Marietto-Gonçalves, 2007; Somma, 2007),
however, there was no reduction of LW in the studied animals, since young broilers in
growth phase were used, period during which the increase in body mass is more
pronounced (Loddi et al., 2000). However, a reduction in weight gain of broilers
occurred. Fact marked by the largest LW and a trend to higher corporal score in groups
I+O and O than in group C, in which the birds were not treated. Regarding specifically
the group I, it behaved in the same way as the untreated group (C), in relation to LW
and low corporal score, probably due to drug toxicity. The elimination of azoles
involves the microsomal CYP450 system, undergoing hepatic metabolism and
inhibiting CYP34A4, which becomes a major factor in their toxicity, since by inhibiting
the enzymes involved in its metabolism, can cause accumulation of the drug in the
organism (Azanza, 2007), behaving as hepatotoxic (Turpin, 2011).
The best results for the treatment of aspergillosis was obtained by combining
both drugs, yielding: low occurrence of clinical signs (absolute numbers), mortality
rates, macroscopic alterations and severe tissue injuries, and also lower CFU count.
Which corroborates the hypothesis that the synergy between OEO and itraconazole at
the doses tested contributes to the anti-Aspergillus activity of both products, since in
most parameters assessed the association the behavior presented were statistically better
when compared to the products on their own. And in other cases there was a trend of
better results in concomitant use.
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The mechanism of action of the OEO is not well understood, but one of the
studied possibilities is the increase in membrane permeability (Sartoratto et al., 2004),
same change caused by the use of itraconazole (Turpin, 2011). Thus, both products act
as potentiators of the activity of other antifungal, facilitating the entry in the antigenic
cell. Added to this, inhibition of oxidative enzymes related to cytochrome P450 caused
by itraconazole may enhance the action of other drugs by increasing their concentration,
in addition to blocking the conversion of lanosterol to ergosterol and resulting in the
accumulation of hydrogen molecules, damaging structures of fungal organelles (Turpin,
2011). Another factor that may have triggered more effective association is the OEO
fungicide potential (Carmo et al., 2008; Mitchell et al., 2010), being itraconazole merely
fungistatic (Bailey, 2002, Moreira, 2010). Thus, acting in synergy, both products
acquire a greater capacity to overcome the fungus. Furthermore, it is suggested that the
OEO also have immunostimulatory activity, helping the immune system to combat
mycosis. Studies claim that administration of plant extracts improves the health of
animals (Allan & Bilkey, 2005).
When comparing the effectiveness of groups I and O with respect to all the
parameters studied: in terms of clinical signs, mortality, macroscopic changes of tissues
and lung CFU counts, the groups did not differ, as to the LW and presence and score of
tissue lesions (+, ++ or +++), the group obtained the best results, while in the CFU
count of spleen and liver, group I showed lower values. Thus, it can be said that both
products had anti-Aspergillus activity when used alone, since the group obtained better
results than C. However it is not possible to say which product had better in vivo
response to infection. What can be said is that the best results were obtained on the
combination of both drugs.
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CONCLUSION
For the treatment of experimental aspergillosis by A. fumigatus in broilers, the
association of OEO and itraconazole presented better results when compared the the
other studied groups. Thus obtaining greater efficacy than the standard treatment with
the antifungal drug itraconazole and the experimental treatment with OEO. These
treatments, however, also showed anti-Aspergillus fumigatus activity, since they
performed better than the untreated control group.
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ABSTRACT
The essential oil of Origanum vulgare (OEO) have anti-Aspergillus in vitro activity.
Being A. fumigatus the main fungal pathogen in bird medicine, the study aimed to
evaluate the effect of OEO alone and associated with itraconazole in the prophylaxis of
experimental aspergillosis in poultry by the fungus. The broilers received for 15 days
OEO (O), itraconazole (I), Itraconazole and OEO (I+O) and vehicle (C) before being
challenged with fungal inoculum. The evaluation occurred regarding: live weight (LW),
clinical signs, tissue changes and counting of colony forming units/g/organ. For
statistical analysiswe used P<0,05. There was an increase in LW over the weeks of
treatment in all groups. In weeks 1 and 2 there were a greater LW in O, followed by
I+O, C and I, right after the inoculation O and I+O did not differ, what also happened
with I and C. Group I+O presented the best results in almost all evaluations, while C the
worst ones. I and O presented results generally lower compared to I+O, but superior
compared to C. Thus, it is concluded that the OEO has in vivo activity as a prophylactic
experimental aspergillosis by A. fumigatus in broilers, obtaining better results when
associated with itraconazole.
Key words: Fumigati Section, oregano, anti-Aspergillus
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1. INTRODUCTION
Herbs and their extracts have broad antimicrobial activity, with higher activity
detected in the essential oils. The high complexity of these extracts and the combination
of its components are responsible for the pharmacological effects of the product. Being
more effective than the use of bioactive compounds isolated (1). Studies demonstrate
the existence of great variability of components in different samples of essential oils
from oregano (OEO) (Origanum vulgare Linneus) (2, 3). Among the constituents
studied are the monoterpenes which possess anti-inflammatory, antioxidant,
antibacterial, antifungal, anticarcinogenic, neuronal excitability reductive, hypotensive
and antinociceptive activity (4, 5). However, among the therapeutic properties of the
extract its antimicrobial activity stands out, being mainly credited to carvacrol and
thymol, major compounds in many of these oils (6,7).
The activity of OEO was demonstrated on various fungi, among which strains of
different species of the genus Aspergillus (7). These are considered by Cruz (2010) (8)
as the most important fungi in veterinary mainly in birds’ medicine, being responsible
for different frames between mycotoxicoses and aspergillosis, deep mycosis and usually
secondary to immunosuppressive events (8, 9). The main etiological agent of
aspergillosis is A. fumigatus, and the high morbidity from this species is due to the large
number of conidia dispersed in the environment (10) which are especially small and
numerous, favoring the penetration and colonization in the respiratory tract of the host
(9, 10). Its high mortality is due to, among others, factors as the production of secondary
metabolites, such as enzymes and mycotoxins (8). The susceptibility of birds to mycosis
is attributed to physiological and anatomical factors. Apart from peculiarities in the
factors of innate and acquired immunity of such hosts (11).
In advanced cases of the disease euthanasia is indicated, since administration of
antimicrobial agents to diseased birds showing clinical signs is not a very effective
measure in combating aspergillosis (12). Thus, the adoption of preventive measures is
necessary to control outbreaks and the emergence of new cases, both for birds raised as
a pet, as in zoos, rehabilitation centers, poultry farms and hatcheries (9, 12). In cases of
chronic immunosuppression, the use of antifungal therapy during this period seems to
be associated with a more favorable outcome with fewer clinical cases of aspergillosis
(13). In high risk humans, the main antifungal used in the prophylaxis of mycosis is the
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itraconazole (14). The same can be seen in the case of penguins, which are also treated
prophylactically and/or empirically with this drug (15-25 mg/kg/day VO) (15, 16),
which inevitably results in unnecessary exposure to high-cost therapies, associated with
considerable toxicity, fungal resistance and drug interactions.
Given this fact, the present study aimed to evaluate the effect of OEO used alone
and in combination with standard antifungal itraconazole in the prophylaxis of
experimental aspergillosis by A. fumigatus in poultry.

2. MATERIALS AND METHODS
In the study its has been used OEO containing 4-terpineol (18.4%), sabinene
hydrate (15.6%) and thymol (13.6%) as major compounds, among the 15 identified
bioactive. The experimental animals used were 56 broilers 15 days old, divided into
four groups of 14 animals in separate cages for groups. During the experiment the
animals were kept in cages with bedding of wood shavings, humidity and temperature
control, light/dark cycle of 12h, were fed (with no antimicrobials added) and received
water ad libitum.
The broilers were acquired from a commercial distributor with a day of life and
held until 15 days in adaptation period, when the administration of the products began,
and occurred by the next following 15 days (itraconazole, OEO and vehicles) (Tab. 1).
After this period, the broilers were inoculated with 12x108 CFU of A. fumigatus at 24h
intervals for three days. The first day of treatment took place 72h after the last day of
inoculation. The inoculum was prepared with isolate of A. fumigatus (MicVetA1), with
MIC of 1.5% (225mg/mL) and CFM of 3.0% (450mg/mL) against OEO, from clinical
case of aspergillosis in Magellan penguin, and adapted from CLSI M38-A2 (17), using
Tween 80 as directed by Denning et al. (1992) (18). This stage of the experiment was
based on a pilot study that determined: in vitro susceptibility of the isolated towards the
oil, preclinical OEO toxicity in broilers, concentration and volume of the inoculum, via
of inoculation for development of chronic aspergillosis, and evaluation of the mycosis
incubation period.

94

Tab. 1: Division of groups of broilers for prophylaxis of experimental aspergillosis by
A. fumigatus
Group
Composition
Treatment (SID/OR)
(n= 15)
OEO* 3% (450mg/mL)
1mL/kg of OEO and 1mL/kg of
O
sterile saline 0.7%
Itraconazole (20mg/mL)
1mL/kg of itraconazol and 1mL/kg
I+O
associated to OEO 3%
de OEO
(450mg/mL)
Itraconazole 20mg/Ml
1mL/kg of itraconazole and 1mL/kg
I
of liquid Vaseline
Vaseline and sterile saline
1mL/kg of liquid vaseline and
C
0.7%
1mL/kg of sterile saline 0.7%
OEO: Essential oil of oregano, SID: Once a day, *** Oral route

During the experimental period, the animals were observed daily for mortality
and general condition, and after inoculation, about the evolution of the disease. The
individual clinical examination was performed a week after inoculation, with any
physical or behavioral changes described in a report and evaluated for presence or
absence. Clinical abnormalities identified were: ruffled feathers, drooping wings,
postural change, behavior, dyspnea, vocalization and corporal score.
The trial lasted for 25 days (Fig. 1), being euthanasia realized in the last day for
the conduction of necroscopic examination, intraperitoneal administration of thiopental
(13.2 mg/kg) meeting the requirement of CFMV n° 714/2002 (19).
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Figure 1: Experiment execution scheme, demonstrated in A and B. From Day 1 to 15
the product administration was performed, from days 16 to 18 (marked with the letter
"i" in A) animal inoculation was performed. On the seven days that followed (days 19 to
25 in B) animals were observed for the evolution of aspergillosis. On the last day
(marked with the letter "N" in A) the individual clinical assessment and necropsies of
broilers, with subsequent blood sampling was performed.
At broilers necropsy, the pathological lesions were evaluated for presence or
absence. Preceding the harvest of tissue samples, we proceeded with the friction by
sterile swab of the coelomic cavity and air sacs. Then, fragments of lungs, spleen and
liver were collected, being part of tissues stored in sterile vial for mycological
examination, and part fixed in 10% formalin for histopathological evaluation.
The material collected for mycological examination was immediately referred to
the Laboratory of Mycology. The swabs were plated on Petri dishes containing
Sabouraud dextrose agar together with chloramphenicol by plate streaking, and
incubated at 37 ° C for seven days, with daily colony observation. While in tissues the
counting of colony forming units (CFUs) was carried out. To do so, the divided organs
were weighed and than macerated in a mortar with the aid of pistil, diluted in sterile
saline (5 mL) and homogenized in a Vortex ® mixer tubes. Pour plate was performed
by using the solution in its original concentration and serial dilutions (10-1, 10-2,10-3)
with the Spread-Plate technique (in duplicate) in Sabouraud dextrose agar together with
chloramphenicol. The plates were incubated at 37 ° C for 72 h, the CFU count was
performed and the final result demonstrated as CFU/gram/organ.
To confirm the retro isolation, fungal colonies were evaluated for
macromorphology by topography, texture and color of the obverse and reverse, and
micromorphology, as the appearance of the fruiting structures of the fungus. For this
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purpose they were visualized under a light microscope at 400x magnification, stained
with Cotton Blue Lactophenol between slide and cover slip.
The samples fixed in 10% formalin were embedded in paraffin, cut into thin
layers and stained with periodic acid-Schiff (PAS) and hematoxylin-eosin (HE) for the
observation of both microbial structures such as the inflammatory reaction triggered by
the immune response inoculated animals.
Statistical evaluation was performed using the program. Statistics 9.0 (1993)
(20). Parametric data were evaluated by comparing means, and the variables that
showed statistical difference using the F test were subjected to LSD test (P <0.05)
seeking to identify differences between means. For evaluation of non-parametric data of
the lesions Kruscal-Wallis test associated with the LSD test was used, and for
evaluation of the sum of the lesions we used ANOVA and LSD test.

3. RESULTS
During the period of study, all groups showed a weight gain as the average LW
increased every week and was different between all the evaluated week (P=0). When
evaluating the LW among groups per week, it can be seen that this was the same at
week 0, or initial week (P=0.7273), which is that the groups of broilers were
homogeneous regarding this parameter. In this same assessment during the first and
second weeks of administration of the product, there was a higher LW for group O,
followed by I+O, C and I (P=0) (Fig. 2). By the third week, seven days after inoculation
of the animals, the group O remained with the highest weight, though not significantly
different from group I+O. While I and C also behaved in the same way (Fig. 3).

Fig. 2: Weights of animals at the end of the first and second week with four
prophylactic administration to experimental aspergillosis in broilers by A. fumigatus. I
corresponds to itraconazole, I+O association between the essential oil of Origanum
vulgare L. (OIE) and itraconazole, O to OIE and C to the untreated group. Different
letters represent statistical differences by LSD test (Semana 1: P=0. Semana 2: P=
0.0001)
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Fig. 3: Weights of animals at the end of the first week of post-inoculation with A.
fumigatus in broilers. Evaluated animals which had the administration of four
treatments prophylactic to aspergillosis. I corresponds to itraconazole, I+O association
between the essential oil of Origanum vulgare L. (OIE) and itraconazole, O to OIE and
C to the untreated group. Different letters represent statistical differences by LSD test
(Semana 1: P=0. Semana 2: P= 0.0026)
When all clinical alterations were jointly evaluated, group C showed the greatest
changes with no difference between the others (P= 0). However, when assessing
absolute numbers we noticed a trend of better results in O, followed by I+O and I,
respectively (Fig. 4).

Fig. 4: Evaluation of clinical alterations presented by animals with prophylactic
treatments to experimental aspergillosis. I corresponds to itraconazole, I+O association
between the essential oil of Origanum vulgare L. (OIE) and itraconazole, O to OIE and
C to the untreated group. Different letters represent statistical differences by LSD test
(P=0)
At broilers necropsy seven different macroscopic tissue lesion were observed:
Airsacculitis, thickening of the air sacs, liver nodules, pulmonary nodules, pulmonary
congestion, pulmonary hemorrhage and pneumonia. Among these, the less frequent
alteration was “presence of hepatic nodules”, with the other changes, equal to each other
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(P<0.05), elated to lesions in the lungs and air sacs, in other words in respiratory system
tissues. When evaluating the changes together, higher occurrence was found in group C,
this being equal, statistically, to the O, and different from I and I+O. These were equal
to each other and to O (P=0.0148) (Fig. 5).

Fig. 5: Macroscopic tissue alterations presented by animals divided into four groups
corresponding to the four experimental prophylaxis related to experimental aspergillosis
by A. fumigatus. I corresponds to itraconazole, I+O association between the essential oil
of Origanum vulgare L. (OIE) and itraconazole, O to OIE and C to the untreated group.
Different letters represent statistical differences by LSD test (P=0.0148)
Regarding the presence of microscopic tissue changes observed on
histopathology, these were divided into: absent, discrete (+), moderate (++) and severe
(+++) lesions as shown in Fig. 6, 7 e 8. The group I+O was the one who had the Best
results in terms of absolute numbers, followed by O, I and C, respectively (tab. 2).
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Fig. 6: Lesion by aspergillosis considered discrete (+). Lung of Gallus gallus with
multifocal areas with discrete inflammatory infiltrate with granulomas. Focal area with
discrete inflammatory infiltrate. Staining with hematoxylin-eosin at magnification 100x

Fig. 7: Lesion by aspergillosis considered moderated (++) in Gallus gallus. Lung with
granulation tissue containing hyphae consistent with Aspergillus spp. Staining with
periodic acid-Schiff in 400x magnification.
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Fig. 8: Lesion by aspergillosis in Gallus gallus considered severe (+++).Extensive area
of lung with pneumonia and inflammatory infiltrate consisting of macrophages,
multinucleated giant cells, epithelioid and rare heterophils. Within that area there was
multifocal granulomas with caseous centers and intralesional fungal images, even
within giant cells. Staining with hematoxylin-eosin at magnification 100x
Tab. 2: Histopathological alterations observed in broilers (Gallus gallus) treated
prophylactically for experimental aspergillosis by A. fumigatus
Group Absent lesion
Discrete lesion Moderated
Severe Lesion
(+)
Lesion (++)
(+++)
0%
42.9%
0%
57.1%
I*
14.3%
28.5%
42.9%
I+O** 14.3%
0%
14.2%
42.9%
42.9%
O***
0%
0%
100%
C**** 0%
*itraconazole, ** itraconazole and essential oil of oregano (OEO), ***OEO,
****placebo
The fungal retro isolation obtained from swabs of the air sacs and coelomic
cavity resulted in eight growths, Five for air sacs, including one in group I, one in I + O,
one in C and two in O. For coelomic cavity there was the retro isolation in two animals
from group C and one from group I. As for the number of CFU, when comparing the
three organs isolation between groups, the only difference was to I+O, with lower
counts (P = 0.0001). And the organ with the highest isolation was the lung (P=0.029).

4. DISCUSSION
The homogeneity of the groups regarding weight at week 0, or initial week,
makes their differences on LW being certainly considered a consequence of the
administration of products. The weight gain in all groups during the study period does
not configures a clinical improvement or that the broilers did not become ill, since they
received the product until 30 days of life, during which, the broilers have the best feed
conversion rates. What occurs because this is the phase of higher growth in animals, a
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result of increased muscle and bone development (21). However, when analyzing the
daily weight gain of the animals according to Araújo et al. (2007) (21) it can be noted
that the group O+I got the best results, followed by O, I and C, respectively. This shows
that the treatments had an effect on reducing or increasing this weight gain.
All broilers received the drug only when they were healthy, and subsequently
challenged with inoculum of A. fumigatus. Thus, the largest LW of the groups that
received OEO, in contrast to the lowest LW group that received itraconazole in this
period (weeks 1 and 2) can not be considered as a result of the disease. This difference
was, however, brought about by factors associated with the two products, among the
hypotheses put forward are the behavior of the OEO as growth promoter, and toxicity of
itraconazole. The administration of growth promoters in broilers decreases the transit
time of food through the intestine and increases the absorption efficiency of the
nutrients supplied in the diet (22). The phenolic compounds present in OEO act on the
cell membrane of bacteria of the gastrointestinal tract preventing their mitotic division
and causing dehydration and death of these micro-organisms (23). Hence the action of
the product as a growth promoter, since greater presence of pathogenic bacteria in the
intestinal lumen of birds causes chronic inflammation of the mucosa, resulting, among
other factors, in the reduction of broilers growth (22). Since itraconazole has no growth
promoting effect, and that the antifungal acts by preventing the formation of ergosterol,
sterol present in fungal cells (24). As the activity of the drug is due to inhibition of
oxidative enzymes related to cytochrome P450 (25), and the efficiency in the
elimination of itraconazole is directly dependent on its hepatic conversion of liposoluble
to hydrosoluble, and the inhibition of these enzymes may result in accumulation of the
drug in the organism. What happens because the biotransformation occurs in two stages,
being the product of the first a substract for the second, and the first stage is catalyzed
by the P450 system (26).
The group O+I started not to differ statistically from group O after the animals
were challenged with A. fumigatus. This fact is due to the reflex of the Prophylactic
administration, in which O had largest LW than others, and greater antimicrobial
activity displayed by synergistic combination of itraconazole / OEO. The fact that the
products act by increasing the permeability of the cell membrane may have potentiated
the action of both (25, 26). Just as the use of itraconazole may have potentiated the
activity of OEO, since its use is related to reduced elimination of other drugs in the
body (25). The drug administration that during the two weeks resulted in lower LW of
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the animals showed effects after challenge with A. fumigatus, since Groups I and C
started not to differ statistically.
The evaluation of clinical alterations, macroscopic alterations at necropsy and
microscopic lesions in which group C had worse results than the other, confirms that the
use of prophylactic antifungal products against aspergillosis has a positive effect. What
corroborates with the study of Sales (2009) (13), which says that antifungal therapy in
patients at risk, such as immunosuppressed, appears to be associated with better patient
outcomes, since it reduces the risk of infection by Aspergillus spp.
According to Moreira (2010) (14), combining different antifungals has been
presented as good alternative in the treatment of mycosis. What goes against the present
study, in which the best results for all parameters evaluated after inoculation were
presented by the association used in group I+O. Stressing the lowest CFU count of all
organs, when compared to others treatments, and the absence of lesions in
histopathological examination in 14.3% of broilers studied, indicating that possibly
these animals do not got sick. The effectiveness of the association is due to the
synergistic effect of the products as well as the greater weight gain of the animals which
were administered OEO and factors promoted by the oil that benefit health and increase
immunity of the animals (28), directly influenced the results. Added to this there is still
the fungistatic and fungicidal ability of the product (7), and the fungistatic activity of
itraconazole and its effect demonstrated in the treatment of avian aspegilose (14, 29).
Furthermore, in birds the acidification of the drug results in increased concentrations of
hydroxyitraconazole, antifungal metabolite that reaches physiologically favored sites
(29). For these reasons the drugs when used alone also had a prophylactic activity antiAspergillus, but with lower results than the obtained with the use of the products
associated.
The higher number of injuries and CFU counts in respiratory tract tissues when
compared to gastrointestinal tract only confirms the site of action of the fungus, even
because the inoculation simulated the most common form of infection: the entry of
conidia into the body through the inhalation (9, 11).
The results obtained in this study support the use of this combination for in vitro
tests in different animal species, so that the beneficial results of the combined use of
itraconazole and OEO can be extrapolated to humans later. Once this mycosis is
considered of great importance in poultry and humans, being of less importance in all
other animal species (8). Another factor that stimulates de conduction of studies seeking
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effectiveness of this kind of association is that the mortality rates in humans by
aspergillosis increased in the recent years 80-90%, due to the resistance of Aspergillus
spp. against existing antifungal agents, among other factors as well (14).

5. CONCLUSION
The OEO oil showed prophylactic anti-Aspergillus activity in vivo to the
experimental aspergillosis by A. fumigatus in broilers, with similar results to the
standard antifungal itraconazole. However, the highest prophylactic activity was
obtained in the administration of the two associated products.
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CAPÍTULO 7 - DISCUSSÃO GERAL
O presente estudo é pioneiro no que tange a sensibilidade de isolados de
aspergilose aviária frente ao óleo essencial de orégano tanto in vivo quanto in vitro,
sendo, também o primeiro a realizar testes de toxicidade do óleo em aves, bem como a
utilizá-lo como profilático. Portanto, os resultados obtidos são discutidos com trabalhos
utilizando diferentes espécies de animais, extratos de orégano, óleos essenciais ou,
ainda, outras metodologias.
A composição do óleo essencial de orégano utilizada condiz com a literatura,
porém não foi encontrado carvacrol como componente no óleo estudado, o que diverge
de inúmeros estudos (SOLLIMAN et al., 2009; SILVA et al., 2010; CLEFF et al.,
2013), que creditam inclusive a atividade antimicrobiana do produto à presença desse
monoterpeno (KABOUCHE et al., 2005; CHATZIFRAGKOU et al., 2011). Cleff et al.
(2013) constata atividade de óleos de O. vulgare com diferentes composições, porém
afirma que as amostras que apresentaram carvacrol como composto majoritário tiveram
melhores resultados in vitro frente a Candida spp. O óleo estudado apresentou
satisfatória atividade anti-Aspergillus tanto in vitro quanto in vivo, porém as mesmas
cepas não foram ensaiadas com diferentes óleos, para que essa eficácia pudesse ser
confrontada. Estudos anteriores utilizando cepas de Aspergillus spp. já relataram tanto
CIM inferior (CLEFF et al., 2010), quanto superior (ZANANDREA et al., 2004) ao
encontrado no presente estudo. Portanto, fatores não só referentes ao óleo, como
também às cepas utilizadas devem ser levados em consideração, uma vez que neste
estudo, isolados de mesma espécie apresentaram diferenças entre CIM quando
confrontados entre eles.
Além de apresentar resposta in vivo e in vitro frente a Aspergillus spp., o óleo
também não apresentou toxicidade clínica quando utilizado a até 4,5% por período de
até 30 dias. Tais dados viabilizam o uso do produto na espécie testada, uma vez que
imprimem segurança de que possíveis resultados maléficos observados nos pacientes
não são decorrentes do fitofármaco utilizado. Em estudo semelhante, utilizando, porém,
espécie animal diferente, e concentração um pouco inferior, os resultados apresentados
foram também semelhantes, onde os animais também não apresentaram alterações
clínicas ou alterações macro e microscópicas dos tecidos (CLEFF et al., 2008). O
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mesmo ocorreu ao administrar diferentes extratos de orégano a espécies de aves
(BAMPIDIS et al., 2005; FUKAYAMA et al., 2005).
Para que testes in vivo pudessem ser realizados com frangos, foi necessário
padronizar inóculo, dose e forma de inoculação, concluindo-se que inóculo de A.
fumigatus

na

concentração

de

24x108

UFC/ml,

administrado

a

frangos

imunocompetentes com 15 dias de vida, no volume de 0,5ml em três inoculações
seriadas com intervalo de 24h entre elas, tem eficaz resposta no que tange o
desenvolvimento da aspergilose crônica experimental. Porém, os resultados obtidos
diferem da literatura consultada em inúmeros fatores. Primeiramente, a concentração
utilizada para o inóculo é extremamente alta quando comparada com trabalhos
anteriores (ABADIO; OLIVEIRA, 2005; TELL et al., 2010; ARNÉ et al. 2011), em
segundo lugar, o volume utilizado também não condiz com outros experimentos (TELL
et al., 2010), e em terceiro lugar, todos os estudos consultados descrevem a inoculação
com uma única administração do inóculo (ABADIO; OLIVEIRA, 2005; TELL et al.
2010; ARNÉ et al. 2011). Porém, os resultados obtidos são fidedignos e estão
embasados em experimentações animais, sendo todos os testes confrontados com as
metodologias descritas na literatura. Os inóculos foram também testados em
concentração inferior, descrita por Tell et al. (2010), inóculo superior, porém dentro dos
limites suportados em lavados traqueobrônquicos (VANSTREELS et al., 2011). Bem
como também foi realizada inoculação única, conforme Abadio; Oliveira (2005), TELL
et al. (2010) e ARNÉ et al. (2011), porém, em todos os testes, os únicos parâmetros que
conseguiram provocar aspergilose crônica em 100% dos animais, foram os adotados na
continuidade do estudo.
Para a inoculação a via escolhida foi a intratraqueal, a fim de simular a principal
forma de infecção natural da aspergilose, através da penetração dos conídios por via
aérea (ABUNDIS-SANTAMARIA, 2003). Já a concentração do inóculo foi baseada na
primeira fase do experimento, e acredita-se que tenha sido utilizada em valores tão
elevados por dois fatores: foram utilizados animais imunocompetentes com mais de
duas semanas de vida, fator que reduz os riscos de infecção por aspergilose (ARNÉ et
al., 2011); e o volume do inóculo foi proporcionalmente menor do que o utilizado em
outras espécies de aves (TELL et al., 2010), o que diminui a carga de UFC
administrada. Por serem imunocompetentes, e a aspergilose ser uma micose oportunista
(CUBAS; GODOY, 2004; CRUZ, 2010), são maiores as chances de o sistema imune
dos animais conseguir debelar o fungo sem que houvesse infecção. Portanto, a
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inoculação seriada com intervalos de 24h simulou situações a que aves cativas são
frequentemente submetidas, com aumento de carga de conídios no ambiente
dependendo do manejo (XAVIER et al., 2008), o que aumenta o desafio.
Os testes de sensibilidade in vitro, toxicidade pré-clínica e de infecção
experimental mostraram-se eficazes no que tange o uso do óleo essencial para os
motivos para os quais foi proposto: tratamento e profilaxia da aspergilose. O que pôde
ser constatado ao observar que: os tratamentos utilizando óleo essencial de O. vulgare
apresentaram melhores resultados do que o grupo não tratado, a administração do óleo
não apresentou-se deletéria à saúde dos animais, e as aves apresentaram sinais de
aspergilose nos diferentes parâmetros avaliados.
Ao confrontar a eficácia dos tratamentos realizados, entre eles, pode-se constatar
que tanto para tratamento da aspergilose, quanto para profilaxia da micose, a associação
entre itraconazol e óleo essencial de orégano apresentou os melhores resultados,
enquanto que todos os grupos foram melhores do que o das aves não tratadas.
Demonstrando, assim que tanto o itraconazol, quanto o óleo e a associação de ambos
tem atividade anti-Aspergillus in vivo. Quanto aos grupos tratados somente com
itraconazol ou orégano, não pode-se constatar qual apresentou melhores resultados, uma
vez que se portaram de maneira semelhante em alguns e diferente em outros parâmetros
avaliados, não podendo-se relacionar qual parâmetro é mais importante no que tange a
infecção fúngica.
Melhores resultados obtidos pela associação de itraconazol e óleo de orégano
demonstra que existe sinergismo entre ambos os produtos, o que pode ser devido a
diferentes fatores. O mecanismo de ação do orégano ainda não está bem elucidado,
porém acredita-se que, conforme também ocorre com o itracozaol, aumente a
permeabilidade da membrana celular do antígeno (SARTORATTO et al., 2004), dessa
forma ambos os fármacos potencializariam suas atividades, uma vez que facilitariam a
penetração um do outro na célula hospedeira. Porém, Anfotericina B também aumenta
permeabilidade de membrana e seu efeito não é sinérgico ao do itraconazol, o que
ocorre porque itraconazol inibe a síntese de ergosterol e Anfotericina liga-se ao
ergosterol, competindo pelo mesmo sítio (AZANZA, 2007; TURPIN, 2011). O óleo de
orégano, porém, não age sobre esse éster, uma vez que ele também atua sobre células
bacterianas (SANTURIO et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2009; HERNANDEZ;
GARCIA-CRUZ, 2010). Outro fator que pode potencializar a ação de ambos quando
utilizados juntos é o fato de o óleo de orégano ser considerado imunoestimulante,

110

auxiliando assim na atividade fungistática do itraconazol, uma vez que o sistema imune
competente também age no sentido de debelar o fungo. Além disso, o óleo de O.
vulgare também tem efeito fungicida (CLEFF et al., 2010) e como promotor de
crescimento, uma vez que seus componentes fenólicos tem atividade frente a bactérias
do trato gastrointestinal (FUKAYAMA et al., 2005), impedindo sua proliferação e
consequente inflamação da mucosa (PALERMO-NETO et al., 2005.
Em se tratando da eficácia dos grupos no que tange profilaxia e tratamento,
também não se pode relatar se a administração dos produtos tem melhor atividade para
o tratamento ou para a prevenção do aspergilose. Porém pode-se constatar eficácia para
ambos.
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CAPÍTULO 8 - CONCLUSÕES

O óleo essencial de O. vulgare utilizado no estudo apresentou tanto atividade
fungicida quanto fungistática frente a todas as cepas ensaiadas de A. fumigatus,
A. flavus e A. niger
A metodologia para desenvolver aspergilose crônica por A. fumigatus em
frangos de corte de 15 dias de idade consistiu no uso de inóculo contendo
24x108 UFC/mL administrado no volume de 0,5 mL em três inoculações
seriadas, com intervalos de 24h, considerando-se o dia três (72h após a última
administração do inóculo) como o primeiro dia de infecção
O óleo essencial do O. vulgare não causa alterações toxicológicas clínicas
quando administrado a até 4,5% (675mg/mL) por via oral em frangos de corte,
por até 30 dias na dose de 1ml/kg
A dose terapêutica obtida para o tratamento e profilaxia da aspergilose
experimental por A. fumigatus em frangos com uso do óleo essencial de orégano
foi 1mL/kg a 3% (450g/mL)
O óleo essencial de orégano apresentou atividade in vivo tanto para tratamento
quanto para profilaxia da aspergilose experimental por A. fumigatus em frangos,
com resultados semelhantes aos obtidos com o uso do itraconazol.
Os melhores resultados para tratamento e profilaxia foram obtidos ao
administrar o óleo em associação ao itraconazol.
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