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Resumo 
 

ZAMBRANO, Cristina Gomes. Isolamento, caracterização e avaliação da 
patogenicidade de Pythium spp. de ecossistemas de água doce no estado do 
Rio Grande do Sul e influência da temperatura na zoosporogênese de Pythium 
insidiosum. 2017. 77f. Tese (Doutorado em Parasitologia) - Programa de Pós-
Graduação em Parasitologia, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017. 

 
Pythium insidiosum é o agente etiológico da pitiose, uma doença grave e emergente 
que acomete os mamíferos. Seu ciclo biológico ocorre em ambientes aquáticos 
dando origem a zoósporos infectantes. O presente estudo objetivou isolar e 
caracterizar espécies de Pythium que habitam ambientes aquáticos no Rio Grande 
do Sul, Brasil; avaliar a patogenicidade das espécies isoladas empregando coelhos 
como modelo experimental; bem como verificar a influência de diferentes 
temperaturas sobre a zoosporogênese in vitro de P. insidiosum. Foram coletadas 
186 amostras de água de ambientes aquáticos em 13 municípios das regiões Sul, 
Central e Oeste do Rio Grande do Sul, com o objetivo de isolar e caracterizar 
espécies de Pythium e avaliar a sua patogenicidade empregando coelhos como 
modelo experimental. Em 11,8% (n=22) das águas coletadas foram isoladas 
diferentes espécies de Pythium incluindo: P. insidiosum (n=01), P. catenulatum 
(n=03), P. pachycaule voucher (n=01), P. rhizo-oryzae (n=03), P. torulosum (n=04) e 
Pythium spp. (n=10). Zoósporos desses micro-organismos foram produzidos in vitro 
e inoculados por via subcutânea em coelhos, os quais foram avaliados durante 45 
dias. Dentre os oomicetos testados, apenas P. insidiosum evidenciou 
patogenicidade, causando pitiose no modelo experimental, evidenciando que, em 
nossas condições, apenas esta espécie de Pythium é patógena para mamíferos. 
Para verificar a influência de diferentes temperaturas sobre a zoosporogênese in 
vitro de P. insidiosum, isolados brasileiros de P. insidiosum (n=26) foram submetidos 
à zoosporogênese e incubados nas temperaturas de 5 ℃ ,15 ℃ , 20 ℃ e 37 ℃ . 
Fragmentos de grama foram avaliados em microscopia ótica nas primeiras 4, 8 e 24 
horas de incubação (1a etapa do experimento). Após, todos os isolados foram 
incubados a 37℃ (grupo controle) e avaliados nos mesmos períodos (2a etapa do 
experimento). Avaliou-se o desenvolvimento de hifas, presença de vesículas, 
zoosporângios e zoósporos. A 5℃ observou-se apenas presença de hifas curtas nas 
bordas dos fragmentos de grama. Em 15 ℃ , as hifas apresentavam-se em 
desenvolvimento ou longas e dois isolados produziram zoósporos. Quando os 
isolados foram submetidos a 20℃/4horas verificou-se a presença de hifas longas e 
miceliais, vesículas, zoosporângios e zoósporos, o que se manteve nos demais 
períodos avaliados. Os isolados que anteriormente estavam a 5 ℃  e 15 ℃ , e 

posteriormente foram transferidos para 37℃, evidenciaram hifas em desenvolvimento 
e longas com presença de vesículas, zoosporângios e zoósporos em 4 horas de 
incubação, sendo essas características mantidas nos demais períodos avaliados. Os 
isolados mantidos a 37℃ na 1a etapa do experimento apresentaram zoosporogênese 
evidente nas primeiras 4 horas de avaliação. Evidencia-se que em temperaturas 
baixas (5℃ e 15℃) a viabilidade de P. insidiosum é mantida. No entanto, quando 

este oomiceto é submetido a temperaturas mais elevadas (20 ℃  e 37 ℃ ) a 
zoosporogênese com a liberação de zoósporos é induzida em um período curto de 
tempo. 
Palavras-chave: Pythium insidiosum; oomicetos; pitiose; ecossistemas de água 
doce; coelhos; temperaturas; zoosporogênese. 



 

Abstract 
 

ZAMBRANO, Cristina Gomes. Isolation, characterization and pathogenicity 
evaluation of Pythium spp. from freshwater ecosystems in the State of Rio 
Grande do Sul and temperature influence on Pythium insidiosum 
zoosporogenesis. 2017. 77f. Tese (Doutorado em Parasitologia) - Programa de 
Pós-Graduação em Parasitologia, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017. 
 
Pythium insidiosum is the agent etiological da pythiosis, a serious and emerging 
disease affecting mammals. Its biological cycle occurs in aquatic environments giving 
rise to infectious zoospores. The present study aimed to isolate and characterize 
Pythium species which in habit aquatic environments in Rio Grande do Sul State, 
Brazil; evaluate  isolated the species pathogenicity by using rabbits as an 
experimental model; as well as verify the influence of different temperatures on in 
vitro P. Insidiosum zoosporogenisis.A total of 186 water samples from aquatic 
environments were collected from 13 municipalities in Southern, Central and Western 
areas of Rio Grande do Sul State for the purpose of isolating and characterizing 
Pythium species and evaluating their pathogenicity using rabbits as an experimental 
model. Different Pythium species were isolated In 11.8% (n = 22) of the collected 
samples, including P. insidiosum (n = 01), P. catenulatum (n = 03), P. pachycaule 
voucher (n = 01), P. Rhizo-oryzae (n = 03), P. torulosum (n = 04) and Pythium spp. 
(n = 10). Zoospores of these microorganisms were produced in vitro and inoculated 
subcutaneously into rabbits, which were evaluated for 45 days. Of all oomycetes 
tested, only P. insidiosum showed pathogenicity, causing pythiosis in the 
experimental model, thus evidencing that, under the analyzed conditions, only this 
Phythium species is pathogenic to mammals.In order to verify the influence of 
different temperatures on in vitro P. Insidiosum zoosporogenesis, Brazilian P. 
insidiosum isolates (n = 26) were submitted to zoosporogenesis and incubated at 
5℃, 15℃, 20℃ and 37℃. Grass fragments were evaluated under optical microscopy 
at the first 4, 8 and 24 hours of incubation (1st stage of the experiment). Afterwards, 
all isolates were incubated at 37℃ and evaluated at the same periods of time (2nd 
stage of the experiment). The development of hyphae, and the presence of vesicles, 
zoosporangia and zoospores were evaluated. At 5℃  only the presence of short 
hyphae at the edges of grass fragments was observed. In 15 ℃ , hyphae were 
developing or elongated, and two isolates produced zoospores. When the isolates 
were submitted to 20℃/4 hours, the presence of long and mycelial hyphae, vesicles, 
zoosporangia and zoospores was observed, which was also the case at the 
remaining periods of time evaluated. Isolates which had been previously at 5℃ and 

15℃   and later transferred to 37℃  evidenced developing and long hyphae with 
presence of vesicles, zoosporangia and zoospores within 4 hours of incubation; 
these characteristics were maintained at the other evaluated times.Isolates 
maintained at 37 ℃  in the 1 st stage of the experiment showed evident 
zoosporogenesis in the first 4 hours of evaluation. It was evidenced that at low 
temperatures (5℃ and 15℃), P. insidiosum viability was maintained. However, when 
this oomycete was subjected to higher temperatures (20℃ and 37℃) zoosporogenes 
is with the release of zoospores was induced in a short period of time. 
Keywords: Pythium insidiosum; oomycete; pythiosis; freshwater ecosystems; rabbits; 
temperatures; zoosporogenes. 
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1 Introdução 

 

O gênero Pythium compreende mais de 250 espécies descritas, sendo 

aproximadamente 50% delas reconhecidas pela comunidade científica e 

classificadas dentro de 11 grupos filogenéticos (LÉVESQUE; DE COCK, 2004; 

KAGEYAMA, 2014). As espécies de Pythium habitam ecossistemas de água doce, 

salgada e ambientes terrestres (KAGEYAMA, 2014), são geneticamente diferentes e 

exibem variações em termos de virulência, hospedeiro e distribuição geográfica. A 

maior parte das espécies são sapróbias ou patógenos facultativos de plantas, algas, 

peixes, insetos e mamíferos (JIANG; TYLER, 2012; ADHIKARI et al., 2013).  

Este gênero é considerado um dos organismos zoospóricos de maior 

importância, principalmente devido ao alto potencial parasítico de muitas de suas 

espécies em plantas de interesse econômico, causando apodrecimento de raízes, 

caules e frutos; a podridão de sementes na pré-emergência; e o tombamento de 

plântulas na pós-emergência, conhecido como damping off (PLAATS-NITERINK, 

1981; OWEN-GOING et al., 2003; SUTTON et al., 2006). Muitas espécies podem 

parasitar uma ampla variedade de hospedeiros, enquanto que outras são restritas à 

apenas uma espécie de hospedeiro (PLAATS-NITERINK, 1981; STANGHELLINI; 

KRONLAND, 1986; STANGHELLINI; RASMUSSEN, 1994; HERRERO et al., 2003; 

TEIXEIRA et al., 2006). 

Pythium insidiosum é reconhecido como o agente etiológico da pitiose, uma 

importante enfermidade em animais e humanos. A doença ocorre em regiões de 

clima tropical, subtropical e temperado (GAASTRA et al., 2010).  No Brasil, a maioria 

dos casos relatados corresponde a lesões cutâneas em equinos (SANTURIO et al., 

2006), sendo o Pantanal e a região Sul do Rio Grande do Sul (RS) consideradas 
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endêmicas, com prevalências estimadas em 12,5% (SANTOS et al., 2011) e 14,5%, 

respectivamente (MARCOLONGO-PEREIRA et al., 2012). Todavia, a enfermidade 

pode ser observada em diversos estados brasileiros (SANTURIO et al., 2006). 

Epidemiologicamente, a pitiose está intimamente relacionada com o contato 

das espécies suscetíveis com locais alagados e pantanosos. O acúmulo de água 

estagnada e temperaturas ambientais entre 30℃a 40℃ favorecem a reprodução 

assexuada de P. insidiosum, que origina zoósporos móveis que constituem a forma 

infectante do micro-organismo. Esses zoósporos ao serem liberados nas águas são 

atraídos para o pelo dos animais, penetram na pele através de lesões pré-

existentes, produzindo a enfermidade (MENDOZA et al., 1996). Segundo Fonseca et 

al. (2014), os kunkers ao serem expelidos das lesões e caindo em ambientes 

pantanosos são capazes de refazer o ciclo biológico, atuando como fonte de 

infecção aos animais. Casos clínicos podem ser observados durante todo o ano, 

porém, a maioria coincide com épocas de maior precipitação pluviométrica, onde 

são diagnosticados por o animal estar mais em contato com áreas alagadiças. 

(MENDOZA et al., 1996, MARCOLONGO-PEREIRA et al., 2012).  

Miller e Campbell (1983) reproduziram a enfermidade em coelhos através da 

inoculação de zoósporos infectantes, sugerindo que estas estruturas constituem um 

inóculo eficiente para a reprodução da pitiose. Estudos posteriores empregando a 

inoculação experimental de P. insidiosum em coelhos para avaliar protocolos de 

terapia da pitiose comprovaram o uso desta espécie como modelo experimental da 

doença (SANTURIO et al., 2003, PEREIRA et al., 2007, 2008; FONSECA et al., 

2015). 

Durante muitos anos P. insidiosum foi à única espécie reconhecida como 

patógeno para mamíferos (MENDOZA et al., 1996; SANTURIO et al., 2006; 

GAASTRA et al., 2010). Entretanto, relatos de infecções por Pythium 

aphanidermatum, um patógeno típico de plantas, no homem apontam que outras 

espécies do gênero podem ser patógenas para mamíferos (CALVANO et al., 2011; 

FARMER et al., 2015). 

Como o gênero Pythium compreende várias espécies que compartilham o 

mesmo nicho ecológico, e como há relatos de outra espécie patógena para 
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mamíferos, além de P. insidiosum, torna-se relevante avaliar, a patogenicidade de 

outras espécies de Pythium que coabitam o mesmo ecossistema de água doce. 



 

 

2 Objetivos 

 

2.1 Geral 

 

Isolar, caracterizar e avaliar a patogenicidade de espécies de Pythium oriundas 

de ambientes aquáticos do Rio Grande do Sul, e verificar a influência da temperatura 

na zoosporogênese in vitro de P. insidiosum. 

 

2.2 Específicos 

 

- Isolar e caracterizar espécies de Pythium de ecossistemas de água doce em 

diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul; 

- Avaliar, in vivo, a patogenicidade de espécies de Pythium de origem ambiental 

em modelo experimental; 

- Verificar a influência de diferentes temperaturas na zoosporogênese in vitro 

de P. insidiosum.  
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3 Revisão da Literatura 

 

3.1 Oomicetos 

 

O filo Oomycota, inserido no Reino Stramenopila, possui apenas uma classe, 

Oomycetes, com 12 ordens, 27 famílias, 92 gêneros e 808 espécies (KIRK et al., 

2001).  

Os oomicetos compreendem um grupo de organismos que se assemelham 

morfologicamente aos membros do Reino Fungi, embora tenham sido classificados 

no Reino Stramenopila e estejam geneticamente mais relacionados a organismos 

aquáticos, tais como algas marrons e diatomáceas (ADHIKARI et al., 2013). São 

essencialmente aquáticos, abrangendo desde organismos de vida livre na água até 

patógenos de plantas, mamíferos, insetos, peixes, crustáceos, algas e fungos 

(ADHIKARI et al., 2013; MENDOZA; VILELA, 2013). 

São organismos unicelulares, com talo holocárpico, ou miceliais, com talo 

eucárpico e hifas cenocíticas (MOORE-LANDECKER, 1996).  A reprodução 

assexuada se dá por meio de zoósporos biflagelados, enquanto a reprodução 

sexuada envolve o contato de gametângios diferenciados ou pela copulação de 

gametângios, aonde casos de partenogênese são relatados (ALEXOPOULOS et al., 

1996). 

Os organismos incluídos no filo Oomycota têm sido didaticamente chamados 

de fungos zoospóricos e estudados pelos micologistas, por serem morfologicamente 

similares aos fungos e apresentarem o mesmo comportamento nutricional. Estudos 
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filogenéticos comprovam que os organismos incluídos neste filo têm as algas como 

ancestral comum, devido principalmente à similaridade das características 

bioquímicas, particularmente a presença de celulose na parede celular (JOHNSON 

et al., 2002). 

Enquanto alguns gêneros de oomicetos são sapróbios, outros são patógenos, 

podendo causar graves infecções em plantas (Pythium e Phytophthora), insetos 

(Lagenidium e Pythium), peixes (Achlya, Saprolegnia e Pythium) (MENDOZA; 

VILELA, 2013), animais domésticos, silvestres e humanos (GAASTRA et al., 2010). 

 

3.2 Gênero Pythium 

 

O gênero Pythium descrito por Pringsheim em 1858 está classificado no 

Reino Stramenopila, filo Oomycetes, ordem Pythiales e família Pythiaceae. 

Embora os micro-organismos do gênero Pythium compartilhem muitas 

características com os fungos incluindo a estrutura somática formada por hifas e a 

produção de esporos, são diferentes em vários aspectos morfológicos e estruturais 

que incluem: parede celular composta de β-glucanas, celulose e hodroxipolina; talo 

diplóide; mitocôndria com crista tubular; rota alternativa para síntese do aminoácido 

lisina, reprodução assexuada com produção de zoósporos biflagelados e reprodução 

sexuada oogâmica (MOORE-LANDECKER, 1996; ALEXOPOULOS et al., 1996). 

 O gênero compreende mais de 250 espécies descritas que habitam 

ecossistemas de água doce, salgada e ambientes terrestres, sendo 140 espécies de 

Pythium reconhecidas pela comunidade científica (KAGEYAMA, 2014), estando 

estas classificadas dentro de 11 grupos filogenéticos distintos (LEVESQUE; DE 

COCK, 2004). As espécies de Pythium são geneticamente diferentes e exibem 

variações em termos de virulência, hospedeiro e distribuição geográfica. Enquanto 

algumas espécies são relatadas como sapróbias; outras são patógenas de plantas, 

algas, peixes, insetos e mamíferos (JIANG; TYLER, 2012; ADHIKARI et al., 2013). 

 Vários são os fitopatógenos associados às podridões radiculares e ao 
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tombamento de plântulas. Neste sentido, algumas espécies do gênero Pythium 

estão entre os mais preocupantes fitopatógenos, uma vez que se encontram 

amplamente distribuídos e afetam uma grande variedade de culturas de importância 

econômica (MARTIN; LOPER, 1999 apud LUCON et al., 2008). Espécies tais como: 

Pythium catenulatum, Pythium dissotocum, Pythium intermedium, Pythium irregulare, 

Pythium mamillatum, Pythium violae, Pythium paroecandrum, Pythium sylvaticum, 

Pythium aphanidermatum, Pythium uncinulatum, Pythium ultimum, Pythium 

helicoides, Pythium rostratum, Pythium myritylum, Pythium middletonii determinam 

sérios prejuízos em cultivos hidropônicos (STANGHELLINI; KRONLAND, 1986; 

STANGHELLINI; RASMUSSEN, 1994; HERRERO et al., 2003; TEIXEIRA et al., 

2006). Dentre as espécies citadas, Pythium aphanidermatum destaca-se como a 

mais frequente e destrutiva. Pesquisas apontam que a podridão da raiz e de colo de 

plantas são os problemas fitossanitários de maior importância mundial (CORREA et 

al., 2010). 

 Até o ano de 2011, apenas P. insidiosum era relatado como patógeno de 

mamíferos, determinando uma enfermidade cutânea/subcutânea, ocular ou 

sistêmica, conhecida como pitiose (MENDOZA et al., 1996; SANTURIO et al., 2006; 

GAASTRA et al., 2010). Contudo, os relatos de Calvano et al. (2011) e Farmer et  al. 

(2015) descrevendo infecções causadas por P. aphanidermatum, em dois soldados 

com ferimentos cutâneos ocasionados por artefatos explosivos de guerra, apontam 

que outras espécies do gênero podem ser patógenas para mamíferos. 

P. aphanidermatum produz uma proteína que apresenta semelhanças 

estruturais com toxinas citolíticas produzida por organismos marinhos (actinoporins) 

(OTTMANN, 2011). Adicionalmente, Kageyama (2014) cita que várias espécies de 

Pythium, incluindo P. aphanidermatum, são tolerantes a altas temperaturas, 

podendo se desenvolver em temperaturas de 35℃ a 40℃. 

P. aphanidermatum destaca-se como um dos patógenos mais comuns e 

destrutivos em cultivos hidropônicos, afetando uma ampla gama de hospedeiros ao 

redor do mundo. O controle desta espécie torna-se um desafio, especialmente nas 

épocas quentes do ano, devido à diminuição da resistência natural das plantas e à 

maior adaptação do patógeno nestas condições (KAGEYAMA, 2014). A 

agressividade desta espécie é altamente influenciada pela temperatura, sendo seu 
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controle um desafio, especialmente nas épocas mais quentes do ano, quando a 

temperatura eleva-se acima de 23℃ (BATES; STANGHELLINI, 1984; HERRERO et 

al., 2003; CIPRIANO et al., 2005).  

As fontes de inóculo de Pythium spp. que atuam no processo de infecção 

compreendem os zoósporos (esporos biflagelados), oósporos (gametas femininos 

fecundados), zoosporângios (estruturas produtoras de zoósporos) e fragmentos de 

hifas (STANGHELLINI; RASMUSSEN, 1994; MARTIN; LOPER, 1999; OWEN-

GOING et al., 2003; SUTTON et al., 2006). Os zoósporos são apontados como a 

principal fonte de inóculo primário e secundário, de grande importância no início da 

infecção radicular e na disseminação do patógeno (SUTTON et al., 2006); e os 

oósporos são a principal estrutura de sobrevivência, podendo resistir à dissecação e 

à desinfecção do sistema hidropônico com produtos químicos, permanecendo em 

estado de dormência constitutiva, para então germinar sob condições favoráveis 

(PLAATS-NITERINK, 1981; MARTIN; LOPER, 1999; SUTTON et al., 2006). Quando 

introduzido no sistema hidropônico, o patógeno é rapidamente propagado, através 

da dispersão dos zoósporos móveis, da movimentação resultante da circulação da 

solução nutritiva e do contato entre as raízes das plantas (VANACHTER, 1995; 

MENZIES et al., 1996; STANGHELLINI; RASMUSSEN, 1994; SUTTON et al., 2006). 

Variáveis climáticas (temperatura e intensidade luminosa) e alterações físico-

químicas na solução nutritiva (diminuição da concentração de oxigênio dissolvido e 

alterações significativas nos valores de pH e condutividade elétrica), podem 

influenciar diretamente a ocorrência e severidade da podridão radicular ocasionada 

por Pythium spp. em cultivos hidropônicos (SUTTON et al., 2006; LOZANO; 

CALDEVILLA, 2007). Destes fatores, a temperatura é apontada por diversos autores 

como um dos mais importantes (BATES; STANGHELLINI, 1984; STANGHELLINI; 

KIM, 1998; STANGHELLINI; RASMUSSEN, 1994; OWEN-GOING et al., 2003; 

SUTTON et al., 2006; BAPTISTA, 2007; LOZANO; CALDEVILLA, 2007), uma vez 

que, com o aumento da temperatura da solução nutritiva, sob influência da 

temperatura do ar, geralmente ocorre uma maior adaptação de grande parte dos 

isolados de Pythium, e uma diminuição da resistência natural das plantas, 

predispondo-as ao ataque do patógeno (STIRLING et al., 2004; CORREA, 2006; 

BAPTISTA, 2007). Bates e Stanghellini (1984) verificaram a influência da 



20 

 

 
 

temperatura na ocorrência de dois espécimes de Pythium em cultivo hidropônico de 

espinafre, onde P. aphanidermatum predominou como agente causal de podridão 

radicular durante os meses de verão, quando a temperatura da solução elevou-se 

acima de 23 ℃ , enquanto que P. dissotocum foi o agente primário durante a 

produção de inverno, com temperaturas entre 17℃ e 22℃.  

Chellemi et al. (2000), em estudo com pimentas cultivadas em câmaras de 

crescimento em 20 ℃ , 28 ℃  e 34 ℃ , observaram significante interação entre a 

temperatura e o potencial patogênico de P. aphanidermatum, sendo que a 

mortalidade das plantas foi verificada apenas na temperatura mais elevada (34℃). 

Triki et al. (2001) avaliaram a capacidade de isolados de P. aphanidermatum e P. 

ultimum em causar podridão e descoloração em batatas. As batatas inoculadas com 

os espécimes foram incubadas em 20℃, 25℃ e 30℃, sendo que maiores danos 

foram encontrados nas temperaturas de 30℃, para P. aphanidermatum e 25℃, para 

P. ultimum. Previamente, Abdelzaher et al. (1994) avaliaram a influência da 

temperatura sobre as zoosporogêneses de diferentes espécies de Pythium e 

evidenciaram que algumas das espécies avaliadas eram capazes de produzir 

zoósporos em abundância em temperaturas de 15℃, 20℃ e 25℃. 

Adicionalmente, estudos apontam que P. insidiosum, patógeno para mamíferos, 

desenvolve seu ciclo biológico em temperaturas ótimas entre 30℃ e 40℃ (MILLER; 

CAMPBELL, 1982). Estudos in vitro realizados por Krajaejun et al. (2010) 

demonstraram que em temperaturas de 8℃ o crescimento micelial de P. insidiosum foi 

inibido e que as temperaturas de 28℃ e 32℃ favoreceram o seu desenvolvimento. No 

entanto, estes autores avaliaram esta influência no crescimento micelial e não no 

processo de zoosporogênese que origina zoósporos infectantes.  

 

3.3 Pythium insidiosum 

 

 Os primeiros registros de isolamento de P. insidiosum a partir de lesões 

subcutâneas em equinos datam do início do século (MENDOZA et al., 1996). No 

entanto, somente em 1961, Bridges e Emmons realizaram a sua identificação, 
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denominando-o de Hyphomyces destruens. Posteriormente, Austwick e Copland 

(1974) verificaram a capacidade desse micro-organismo em produzir zoósporos 

biflagelados, quando em meio líquido, sendo então incluído no gênero Pythium. 

Posteriormente, De Cock et al. (1987) ao analisarem isolados do micro-organismo 

oriundos de equinos da Costa Rica, Papua, Nova Guiné e Japão, e de caninos dos 

Estados Unidos, concluíram que todos apresentavam as mesmas características, 

sendo então classificados como P. insidiosum. Posteriormente, Mendoza e Marin 

(1989), estabeleceram a nomenclatura definitiva do agente da pitiose como P. 

insidiosum. Este oomiceto está bem adaptado a temperatura corporal de mamíferos, 

apresentando temperaturas ótimas e máximas de crescimento de 34℃ a 36℃ e 

40℃ a 45℃, respectivamente (DE COCK et al., 1987). 

 Cultivos in vitro são facilmente obtidos em uma grande variedade de meios de 

cultura. Em agar farinha de milho (CMA), as colônias apresentam-se transparentes 

ou esbranquiçadas, submersas com curto micélio aéreo e padrão radiado. O 

diâmetro das hifas cenocíticas, varia entre 4 e 10μm com ramificações 

perpendiculares laterais em ângulo reto. Septos são ocasionalmente observados em 

hifas jovens, porém são abundantes em culturas velhas (DE COCK et al., 1987; 

MENDOZA et al., 1996).  

A produção de estruturas assexuadas (zoosporângios e zoósporos) pode ser 

obtida quando P. insidiosum é cultivado em meio líquido a 37℃. Nos estágios iniciais 

da formação dos zoosporângios não é possível diferenciá-los da hifa vegetativa, 

uma vez que apenas observa-se o entumescimento da extremidade da hifa com a 

formação de uma pequena vesícula. Posteriormente, a movimentação de fluxo 

citoplasmático dirigindo-se do interior da hifa em direção a vesícula, culmina na 

formação dos zoosporângios. Estes são hialinos, globosos e medem cerca de 20 a 

60μm em diâmetro. Por meio de mitoses, zoósporos biflagelados são formados no 

interior dos zoosporângios. Todo o processo de desenvolvimento, desde a formação 

de zoosporângios não diferenciados até a liberação dos zoósporos, requer 

aproximadamente 35 minutos. Os zoósporos mecanicamente rompem a parede do 

zoosporângio, sendo liberados. Nadam em movimentos espirais ou helicoidais em 

diferentes direções, por aproximadamente 20 minutos e então se encistam. Os 

zoósporos são do tipo secundário com forma reniforme apresentando um flagelo 



22 

 

 
 

anterior (que gera o impulso) e um flagelo posterior (responsável pela direção) 

originados de um sulco ventral ou lateral. Após encistamento, os flagelos são 

destacados e os zoósporos tornam-se globosos emitindo tubo germinativo (DE 

COCK et al., 1987; MENDOZA; PRENDAS, 1988; MENDOZA et al., 1993, 1996; 

PEREIRA et al., 2008). 

 Mesmo que as características morfológicas permitam a identificação de P. 

insidiosum, técnicas moleculares são fundamentais para a classificação final da 

espécie. Entre as técnicas, destaca-se a PCR (Reação de Polimerase em Cadeia) e 

o sequenciamento da região ITS1 do RNA ribossomal, considerada uma ótima 

ferramenta para a identificação deste micro-organismo (GROOTERS; GEE, 2002). 

 Segundo Mendoza et al. (1996), o ciclo de vida de P. insidiosum requer 

ambiente aquático com baixas concentrações de íons, pH próximo da neutralidade e 

uma planta como hospedeiro para manter seu ciclo na natureza. A ocorrência da 

enfermidade em áreas alagadiças pode ser explicada pelo ciclo ecológico de P. 

insidiosum proposto por Miller (1983). O ciclo se baseia na colonização de plantas 

aquáticas, que servem de substrato para o desenvolvimento e reprodução do 

oomiceto, formando os zoosporângios. Os zoósporos liberados ficam livres na água 

movimentando-se até encontrar outra planta, onde se encistam e emitem tubos 

germinativos, dando origem a um novo micélio e completando seu ciclo. Os animais 

provavelmente se infectam ao entrar em contato com esse ambiente. Segundo os 

autores, os zoósporos são atraídos por quimiotaxia para a pele. Uma vez fixados na 

ferida, se encistam e emitem tubos germinativos, todavia, o desenvolvimento da 

enfermidade irá depender da imunidade do animal (MENDONZA et al., 1996). 

Mendoza e Vilella (2013) mencionam que a pitiose em mamíferos é normalmente 

observada em hospedeiros saudáveis e, baseados no fato que poucos casos de 

pitiose são observados em equinos e humanos em regiões endêmicas, acreditam 

que a resposta imunológica inicial a P. insidiosum é capaz de eliminar o patógeno. 

Comumente, observa-se que os animais afetados permanecem por longos períodos 

em contato com águas paradas em lagos, açudes ou locais pantanosos (CHAFFIN 

et al., 1995).  

Miller (1983) evidenciou a presença de P. insidiosum em áreas alagadiças, ao 

isolá-lo de áreas pantanosas da Austrália utilizando a técnica de isca com cabelo 
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humano. Posteriormente, Supabandhu et al. (2008) na Tailândia, investigaram a 

presença desse oomiceto nos reservatórios de água utilizados para irrigação de 

lavouras, comprovando que esses ambientes eram a principal fonte de infecção para 

os agricultores. Presser e Goss (2015) isolaram P. insidiosum de lagos e lagoas nos 

Estados Unidos, sugerindo que a distribuição deste oomiceto em ecossistemas de 

água doce no sudeste dos Estados Unidos pode estar mais amplamente difundida do 

que se reconhece.  

Todavia, o isolamento de Pythium spp. de habitats aquáticos por métodos 

laboratoriais é geralmente insatisfatório, uma vez que o crescimento bacteriano 

acompanha o crescimento micelial, o que dificulta o isolamento (PITTIS; COLHOUN, 

1984). Plaats-Niterink (1975) ao utilizar diferentes meios seletivos de purificação, 

também, obtiveram resultados limitados. Entretanto, segundo Mohamed (1986), 

diferentes espécies de Pythium podem ser facilmente isoladas do solo através do uso 

de meio VP3 (vancomicina, piramincina, pentaclorobenzeno, penicilina). Similarmente, 

Supabandhu et al. (2008) e Presser e Goss (2015) isolaram P. insidiosum de 

reservatórios de água utilizando agar Sabouraud dextrose 2% acrescido de 

antimicrobianos.  

 

3.4 Pitiose 

 

A pitiose afeta mamíferos determinando infecções cutâneas/subcutâneas 

(equinos caninos, felinos, bovinos, ovinos, caprinos e homem), gastrointestinais 

(caninos e felinos) e ocular, subcutânea e sistêmica (homem) (GAASTRA et al., 

2010; DO CARMO et al., 2015).  

Embora a enfermidade apresente distribuição mundial, sua ocorrência é maior 

em áreas pantanosas em regiões de clima tropical, subtropical e temperado, tendo 

sido relatada no sudeste da Ásia, Austrália, Nova Zelândia, África e Américas (Sul, 

Central e Norte) (GAASTRA et al., 2010).  



24 

 

 
 

Não há predisposição por sexo, idade ou raça e a fonte de infecção são os 

zoósporos ambientais, não havendo relatos de transmissão direta entre animais e 

homem (MENDOZA et al., 1996; SANTURIO et al., 2006; GAASTRA et al., 2010). 

As condições ambientais são determinantes para o desenvolvimento do 

organismo em seu ecossistema. Segundo Miller e Campbell (1982), para a produção 

de zoósporos são necessárias temperaturas ambientais entre 30 ℃  e 40 ℃  e o 

acúmulo de água em banhados e lagos, principalmente durante ou após estações 

chuvosas. Baseado nos dados epidemiológicos, esses autores sugerem a existência 

de um período de incubação de várias semanas. 

Mendoza et al. (1996, 2003) descreveram que quando o hospedeiro entra em 

contato com zoósporos de P. insidiosum, este forma um tubo germinativo que penetra 

mecanicamente no tecido. Estudos têm demonstrado que a atração dos zoósporos 

por pelos, tecido animal e vegetal é decorrente da presença de substâncias 

secretadas por esses tecidos (MENDOZA et al., 1993).  

Mendoza et al. (1993) observaram que após o encistamento do zoósporo, o 

mesmo secreta uma substância adesiva que o mantém aderido na pele, aumentando 

sua chance de sobrevivência. Estimulado pela temperatura corporal, ocorre o 

desenvolvimento de um tubo germinativo que penetra nos tecidos dando início à 

infecção. 

Ravishankar et al. (2001) demonstraram que P. insidiosum não é capaz de 

invadir a pele intacta, portanto, este patógeno requer lesões prévias na pele para 

infectar os tecidos do hospedeiro. Em contrapartida, evidenciaram que este micro-

organismo pode reduzir a resistência tecidual através da secreção de proteases. As 

lesões têm caráter invasivo e crescem de forma exacerbada, podendo levar o 

hospedeiro à morte caso não sejam tratados nos estágios iniciais da doença.  

Imunologicamente, apesar de muitos estudos sobre a doença, ainda não há 

um completo conhecimento dos mecanismos envolvidos na infecção por P. 

insidiosum, em parte pelas diferenças entre P. insidiosum e os fungos patogênicos 

para mamíferos (SANTURIO et al., 2008). De acordo com Miller (1981), o caráter 

progressivo da doença em equinos imunocompetentes sugere uma resposta 
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imunológica inadequada ou um bloqueio nesta resposta. Esse autor acredita que 

mesmo sendo antigênicas, as hifas não são completamente reconhecidas pelo 

hospedeiro, devido à marcante reação inflamatória. Mendoza et al. (1996) propôs o 

possível mecanismo imunológico desencadeado na pitiose equina. No início da 

infecção, as hifas de P. insidiosum liberariam antígenos solúveis que estimulariam a 

produção de IgE (imunoglobulina E). Essa grande quantidade de eosinófilos 

degranulados, provoca a reação de Splendore-Hoeppli, e mastócitos em torno das 

hifas são responsáveis pelas lesões observadas nos tecidos (MENDOZA; ALFARO, 

1986; MARTINS et al., 2011). 

No Brasil, há relatos da pitiose em equinos (MENDOZA; ALFARO 1986; 

SANTURIO et al., 2006), caninos (NETO et al., 2009; FERNANDES et al., 2012; 

PEREIRA et al., 2013), bovinos (RIET-CORREA et al., 1998; GRECCO et al., 2009), 

ovinos (SANTURIO et al., 2008; PORTELA et al., 2010; CARRERA et al., 2013; 

UBIALI et al., 2013) e caprinos (DO CARMO et al., 2015). No entanto, a enfermidade 

em equinos é considerada endêmica, particularmente no Pantanal (MENDOZA et al., 

1996; SANTOS et al., 2014) e RS (MARCOLONGO-PEREIRA et al., 2012), com 

prevalências de 12,5% e 14,5%, respectivamente. Adicionalmente, um caso de pitiose 

subcutânea no homem foi relatado por Bosco et al. (2005). De acordo com Miller e 

Campbell (1982), temperaturas entre 30℃ e 40℃ e acúmulo de água em banhados e 

lagoas, parecem ser fatores essenciais que influenciam a produção de zoósporos 

condicionando a ocorrência da enfermidade. Os autores sugerem que estas condições 

sejam determinantes, uma vez que, casos de pitiose normalmente são observados 

durante ou após a estação chuvosa. Essas características epidemiológicas foram bem 

observadas no Pantanal Mato-grossense, onde a maioria dos casos de pitiose equina 

foi registrada entre os meses de fevereiro e maio (verão-outono), período que 

corresponde ao ápice das cheias (LEAL et al., 2001), na Paraíba por Tabosa et al. 

(1999) ao observarem que os 38 casos de pitiose relatados foram registrados nos 

meses de julho a outubro, sete a dez meses após o início das chuvas na região e por 

Santos et al. (1987) no Rio Grande do Sul ao observarem a ocorrência de 12 casos de 

pitiose equina nos meses mais quentes do ano (janeiro-março). 

A espécie equina é a mais afetada principalmente nas formas cutânea e 

subcutânea. A doença foi denominada por diferentes nomes como: hifomicose, 
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zigomicose, dermatite granular, bursattee, Florida leeches, granuloma ficomicótico e 

swamp câncer (DE COCK et al., 1987). No Brasil, nos estados de Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul a enfermidade é conhecida como “ferida brava”, “ferida da moda” ou 

“mal dos pântanos” (CARVALHO et al., 1984). 

As lesões ocorrem com maior frequência nas extremidades distais dos 

membros e porção ventral da parede tóraco-abdominal, provavelmente devido ao 

maior tempo de contato com águas contaminadas com zoósporos (MILLER; 

CAMPBELL, 1982; CHAFFIN et al., 1995; MENDOZA et al., 1996). Entretanto, lesões 

também podem ser observadas na face, cavidade nasal e oral, assim como podem 

disseminar-se para linfonodos regionais, ossos adjacentes e pulmões (FOIL, 1996).   

O período de incubação da doença não está bem definido, podendo variar de 

alguns dias a várias semanas (MILLER; CAMPBELL, 1982; SANTOS et al., 1987; 

TABOSA et al., 1999; SALLIS et al., 2003). Alfaro e Mendoza (1990) citam que dois 

dias após a penetração do zoósporo na pele, pode-se observar um aumento de 

volume da região de 5 mm (milímetros) de diâmetro que aumenta rapidamente, 

podendo atingir 10 a 20 cm (centímetros) em duas semanas.  

Os sinais clínicos em equinos caracterizam-se pelo desenvolvimento de 

lesões ulcerativas fibrovasculares, que evoluem rapidamente, formando grandes 

massas teciduais de aparência tumoral. No interior da lesão, observa-se abundante 

tecido conjuntivo fibroso de consistência firme e brancacento, entrecortado por 

galerias preenchidas por massas branco-amareladas, de aspecto arenoso e 

ramificadas, que se desprendem facilmente do tecido circunjacente (kunkers) 

(MARTINS et al., 2012). A presença de kunkers além de auxiliarem no diagnóstico 

da enfermidade em equinos, também desempenham papel importante na 

contaminação de águas por P. insidiosum, uma vez que ao se desprenderem 

naturalmente das lesões, em ambiente favorável e água estagnada, refazem o ciclo 

do oomiceto colonizando novas plantas e mantendo a re-contaminação do ambiente 

(FONSECA et al., 2014). 

Normalmente observa-se secreção de exsudato serosanguinolento, 

mucosanguinolento, hemorrágico e às vezes mucopurulento fluindo através dos sinus. 

Prurido é frequente e os animais afetados normalmente mutilam a lesão na tentativa 
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de aliviar o desconforto (MILLER e CAMPBELL, 1982; CHAFFIN et al., 1995; 

MENDOZA et al., 1996). A maioria dos casos descritos relata apenas uma lesão em 

cada animal, porém podem existir lesões cutâneas multifocais (MILLER e CAMPBELL, 

1982; MENDOZA e ALFARO, 1986; CHAFFIN et al., 1992). Leal et al. (2001), 

relataram casos atípicos de pitiose equina no pantanal brasileiro. Nestes casos, os 

animais apresentavam lesões subcutâneas de curso clínico superior a um ano, 

localizadas nos membros, face e porção ventral da parede tóraco-abdominal, 

caracterizadas por grandes massas tumorais circunscritas, às vezes pedunculadas, 

recobertas com pele escurecida e engrossada, sem ulcerações e com pouca 

secreção.  

Lesões de pitiose no intestino constituem-se na segunda forma mais frequente 

da infecção em equinos. Os casos relatados descrevem episódios de cólica e 

presença de massas tumorais com diminuição e/ou obstrução do lúmen intestinal. Os 

achados de necropsia e excisão cirúrgica revelaram ulceração intestinal e presença 

de massas nodulares localizadas na parede do jejuno (BROWN; ROBERTS, 1988; 

ALLISON; GILLIS, 1990; MORTON et al., 1991; PURCELL et al., 1994; DALTO et al., 

2007). Além dos relatos de pitiose cutânea e intestinal, pitiose pulmonar foi descrita 

por Pecquet-Goad (1984) em um equino que apresentava tosse e descarga nasal 

sanguinolenta um ano após tratamento de uma lesão cutânea em um dos membros e 

Reis et al. (2003), detectaram infecção generalizada em três animais, com lesões 

localizadas principalmente nos pulmões e fígado. Alfaro e Mendoza (1990) sugerem 

que o envolvimento ósseo somente ocorra em casos de pitiose crônica. Nos casos 

descritos, foram observadas lesões crônicas localizadas nos membros e ao exame 

radiológico, ficou evidenciado exostose, osteólise e osteomielite (MENDOZA et al., 

1988; ALFARO; MENDOZA, 1990; EATON, 1993). 

Histologicamente observa-se na derme abundantes áreas necróticas 

(microabscessos), com reação inflamatória composta basicamente de eosinófilos, 

plasmócitos, neutrófilos, alguns linfócitos e macrófagos (MENDOZA, 1987). Em torno 

das hifas, os eosinófilos encontram-se degenerados e em direção a periferia os 

grânulos tornam-se mais evidentes, sendo comum encontrar-se eosinófilos intactos 

na periferia da lesão. Em lesões crônicas observa-se marcada fibrose com redução 

do número de células inflamatórias 
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A segunda espécie animal mais acometida por P. insidiosum no mundo é a 

canina. Pitiose canina apresenta duas formas clínicas distintas: cutânea e 

gastrointestinal, sendo a última, a forma clínica mais prevalente nesta espécie. 

Cursa com distúrbios digestivos como vômito, anorexia crônica, perda de peso, 

diarreia e presença de massas nodulares, evidenciadas à palpação abdominal 

(MILLER et al., 1983; MILLER, 1985; BENTINCK-SMITH et al., 1989; FISCHER et 

al., 1994; HELMAN; OLIVER, 1999; LILJEBJELKE et al., 2002; GROOTERS, 2003; 

MENDOZA et al., 2005; RODRIGUES et al., 2006; PAVARINI et al., 2007; NETO et 

al., 2009; FERNANDES et al., 2012; PEREIRA et al., 2013). A maioria dos cães 

afetados é proveniente de regiões rurais ou estiveram, esporadicamente, em locais 

alagados como açudes e banhados (FOIL et al., 1984; BENTINCK-SMITH et al., 

1989; FISCHER et al., 1994; PATTON et al., 1996; HELMAN; OLIVER, 1999; 

DYKSTRA et al., 1999; GROOTERS, 2003; RIVIERRE et al., 2005; RODRIGUES et 

al., 2006; PAVARINI et al., 2007; PAIVA et al., 2007; PEREIRA et al., 2013). 

Geralmente afeta cães de grande porte e com idade inferior a três anos (MILLER, 

1985; FISCHER et al., 1994; THOMAS; LEWIS, 1998; GROOTERS, 2003; RECH et 

al., 2004). As lesões gastrointestinais caracterizam-se pela formação de grandes 

massas nas paredes do estômago e intestino com ulceração variável da mucosa 

(MILLER, 1985; FISCHER et al., 1994; HELMAN; OLIVER, 1999; GROOTERS, 

2003; RECH et al., 2004; MENDOZA et al., 2005; PAIVA et al., 2007; NETO et al., 

2009; FERNANDES et al., 2012; PEREIRA et al., 2013). Além do intestino, outros 

tecidos foram afetados, dois casos de esofagite crônica foram relatados por Patton 

et al. (1996); e Helman e Oliver (1999) descreveram lesão orofaríngea, envolvendo a 

laringe e esôfago cranial. Jaeger et al. (2002), observaram um caso de abscesso na 

próstata causado por P. insidiosum com infecção adjacente ao cólon.  

As lesões cutâneas de pitiose canina geralmente se localizam nas 

extremidades, base da cauda, períneo e face, aumentam rapidamente de tamanho, 

ulceram e apresentam múltiplos tratos fistulosos (THOMAS; LEWIS, 1998; 

GROOTERS, 2003). Comumente observa-se uma única lesão. Entretanto, múltiplas 

lesões foram relatadas por Dykstra et al. (1999), Foil et al. (1984) e Hensel et al. 

(2003). Um único caso de pitiose sistêmica foi descrito por Foil et al. (1984) com 

disseminação para intestinos, rins, coração e córtex cerebral. Na maioria dos relatos 

as lesões são indolores e não pruriginosas (DYKSTRA et al., 1999; HOWERTH et 
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al., 1989; HENSEL et al., 2003), no entanto, prurido foi observado em três cães 

(FOIL et al., 1984).   

Na necropsia de cães afetados por pitiose, as lesões intestinais caracterizam-

se pelo espessamento da região afetada e presença de massas tumorais que 

determinam o estreitamento da luz intestinal. Ao corte, a mucosa e submucosa 

encontram-se espessadas e salpicadas por múltiplos nódulos amarelados. Na 

histopatologia, observa-se que as lesões localizam-se preferencialmente na mucosa 

e submucosa, sendo compostas por inflamação granulomatosa e piogranulomatosa 

com áreas de necrose, circundadas por infiltrado inflamatório composto de 

eosinófilos, plasmócitos, macrófagos epitelióides, células gigantes e presença de 

hifas nos focos necróticos, melhor visualizadas quando coradas por Grocott 

(MILLER et al., 1983; MILLER, 1985; FISCHER et al., 1994; LILJEBJELKE et al., 

2002; RECH et al., 2004, MENDOZA et al., 2005; RODRIGUES et al., 2006; 

PAVARINI et al., 2007, MARTINS et al., 2012). Em algumas ocasiões podem-se 

observar reações de Splendore-Hoeppli (FISCHER et al., 1994). Lesões cutâneas 

apresentam-se como dermatite granulomatosa a piogranulomatosa ulcerativa, 

contendo áreas de necrose infiltrada por neutrófilos e macrófagos e granulomas 

eosinofílicos contendo hifas em seu interior, estando delimitados por neutrófilos, 

macrófagos, células epitelióides e células gigantes multinucleadas (FOIL et al., 

1984). 

Nas demais espécies, incluindo bovinos (PÉREZ et al., 2005; GRECCO et al., 

2009), ovinos (PORTELA et al., 2010; CARRERA et al., 2013; UBIALI et al., 2013), 

caprinos (DO CARMO et al., 2015), felinos (BISSONNETTE et al., 1991; RAKICH et 

al., 2005) e outros mamíferos selvagens (CAMUS et al., 2004; VIDELA et al., 2012), 

a enfermidade é esporádica e normalmente manifesta-se nas formas 

cutâneas/subcutâneas com desenvolvimento de lesões ulcerativas. 

 Em humanos a enfermidade apresenta prognóstico desfavorável e pode 

ocorrer de três formas: cutânea, ocular e sistêmica (TRISCOTT et al., 1993; 

IMWIDTHAYA, 1994; SHENEP et al., 1998; SUDJARITRUCK; SIRISANTHANA, 

2011; KEOPRASOM et al., 2012). A enfermidade é comum e preocupante no 

Sudeste da Ásia, destacando-se a Tailândia como uma região endêmica, com taxas 

de morbidade e mortalidade elevadas (KRAJAEJUN et al., 2006). 
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Pitiose experimental foi realizada em coelhos, inicialmente descrita por 

Witkamp em 1924 (apud MENDOZA; NEWTON, 2005) ao inocular hifas de P. 

insidiosum por via intraperitoneal ou endovenosa. Miller e Campbell (1983), 

comprovaram a suscetibilidade de coelhos como modelo experimental para a pitiose 

através da inoculação subcutânea de zoósporos de P. insidiosum. Os animais 

inoculados evidenciaram nódulos que evoluíram para fibrogranulomas eosinofílicos 

com características similares à infecção natural dos equinos, havendo o isolamento 

de P. insidiosum de algumas lesões. Após 20-30 dias de inoculação os autores 

constataram abscedação progressiva, porém não ocorreram ulcerações 

comparáveis com a doença natural nos equinos, e tampouco a formação de kunkers. 

No entanto, na avaliação leucocitária, o quadro da pitiose em coelhos foi muito 

similar aos dos equinos, com progressiva leucocitose, moderada neutrofilia e leve 

monocitose (MILLER; CAMPBELL, 1983). A histologia das lesões revelou área 

central de necrose contendo eosinófilos e hifas fúngicas na periferia, delimitada por 

tecido conjuntivo, o qual se encontrava envolvido externamente por uma bainha 

assimétrica de macrófagos, células epitelióides e algumas células gigantes contendo 

hifas em seu interior (MILLER; CAMPBELL, 1983). Os autores sugeriram que esta 

espécie poderia ser utilizada como modelo experimental para avaliar agentes 

antifúngicos contra P. insidiosum. Nos últimos anos, vários estudos têm utilizado 

coelhos como modelo experimental para avaliar imunoterapias (SANTURIO et al., 

2003, PEREIRA et al., 2008) e terapias antifúngicas (PEREIRA et al., 2007; 

PORTELA et al., 2010; LORETO et al., 2011, ARGENTA et al., 2012; CARRERA et 

al., 2013; UBIALI et al., 2013; ZANETTE et al., 2014, FONSECA et al., 2015) como 

alternativas de tratamento da pitiose. 

O diagnóstico presuntivo de pitiose é realizado levando-se em consideração a 

epidemiologia, sinais clínicos e aspectos macro e microscópicos das lesões. 

Contudo, o diagnóstico definitivo pode ser obtido de três formas: determinação da 

presença do agente em microscopia direta e cultivo; detecção de anticorpos anti-P. 

insidiosum através de métodos sorológicos e detecção do DNA do agente infeccioso 

nos tecidos através da reação em cadeia polimerase (PCR) e posterior 

sequenciamento de DNA (GAASTRA et al., 2010). 

O isolamento e identificação do agente são de grande valor para o 



31 

 

 
 

diagnóstico definitivo e diferencial, uma vez que a pitiose em equinos deve ser 

diferenciada de habronemose cutânea, zigomicoses (especialmente 

conidiobolomicose e basidiobolomicose), neoplasias, como carcinoma de células 

escamosas e sarcóide, tecido de granulação exuberante e granulomas bacterianos 

(CHAFFIN et al., 1995; GROOTERS et al., 2002; SANTOS et al., 2010). Todavia, em 

caninos, o diagnóstico diferencial deve incluir infecções causadas por zigomicetos e 

oomicetos do gênero Lagenidium (GROOTERS et al., 2003) e em ovinos, 

especialmente as lesões nasais, devem ser diferenciadas de conidiobolomicose 

(SANTURIO et al., 2008; SILVA et al., 2007; BOABAID et al., 2008; RIET-CORREA 

et al., 2008; UBIALI et al., 2013). Em humanos, pitiose deve ser diferenciada de 

lagenidiose (REINPRAYOON et al., 2013), mucormicose, aspergilose e peniciliose 

(MENDOZA et al., 2004; BOSCO et al., 2005). 

Grooters et al. (2002) ao avaliarem diferentes técnicas para o cultivo de P. 

insidiosum a partir de lesões de pitiose em equinos, observaram que o sucesso no 

isolamento foi alto quando biópsias, especialmente kunkers, foram imediatamente 

semeadas em meios de cultura contendo antibióticos. Quando estas amostras foram 

armazenadas por um a três dias antes de seu processamento, o isolamento foi 

maior quando as mesmas ficaram armazenadas à temperatura ambiente ou em 

solução contendo ampicilina. No entanto, quando esses tecidos ficaram 

armazenados por quatro a cinco dias antes de seu processamento, o isolamento de 

P. insidiosum foi maior quando os kunkers ficaram estocados a 4℃. Embora alguns 

autores citem que a refrigeração pode resultar em morte de P. insidiosum na 

amostra (NEWTON; ROSS, 1993; MENDOZA et al., 1996), os dados obtidos por 

Grooters et al. (2002), sugerem que a inibição do crescimento bacteriano, que 

contamina a amostra, aumenta as chances de isolamento de P. insidiosum dos 

tecidos infectados. Para o isolamento, alguns autores sugerem o uso de agar V8, 

acrescido de estreptomicina (200µg/mL) e ampicilina (100µg/mL). Entretanto, meios 

de cultivo como agar Sabouraud, caldo Sabouraud, agar sangue, agar infusão-

cérebro-coração (BHI) e agar CMA também podem ser utilizados (CHAFFIN et al., 

1995). Pequenos pedaços de tecido fresco, previamente lavados em solução salina 

ou água destilada estéril, são distribuídos diretamente na superfície do agar, 

devendo ficar incubado a 37℃, por 24 a 48 horas (MENDOZA et al., 1996). A 

identificação é realizada através do aspecto da colônia e características das hifas 
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(DE COCK et al., 1987). A produção de zoosporângios e zoósporos deve ser 

observada para identificação final de P. insidiosum. Para obtenção de zoósporos in 

vitro, pedaços de folhas de grama previamente esterilizados, são distribuídos sobre 

cultivos de P. insidiosum em agar água a 2% e incubados a 37℃ por 24 horas. 

Posteriormente, os pedaços de folhas infectados são transferidos para uma solução 

de sais minerais diluída a 1%. Zoosporângios contendo zoósporos móveis são 

observados nos bordos terminais das folhas, após duas a quatro horas de incubação 

a 37℃ (MENDOZA; PRENDAS, 1988; CHAIPRASERT et al., 1990; PEREIRA et al., 

2008).  

Pitiose merece destaque pela dificuldade de tratamento e devido a letalidade 

das espécies afetadas. Inúmeros tratamentos são utilizados, incluindo quimioterapia 

(antifúngicos, macrolídeos, aminoglicosídeos, tetraciclinas, compostos orgânicos 

entre outros), cirúrgico e imunoterapia (CHAFFIN et al., 1992; FOIL, 1996; 

SANTURIO et al., 2006). O sucesso das terapias depende do tamanho, tempo, 

localização da lesão, idade e estado nutricional do animal (MENDOZA et al., 1997), 

sendo muito frequentemente, relatado insucesso ou recidiva (BISSONNETTE et al., 

1991; SEKHON et al., 1992; PEREIRA et al., 2007; ARGENTA et al., 2010; DÓRIA 

et al., 2012). 

A cirurgia é o método comumente empregado e utilizado no tratamento da 

pitiose em animais e no homem, todavia, altas taxas de recidiva (45%) são 

observadas (GAASTRA et al., 2010). Além disso, este procedimento é dificultado 

pelas estruturas anatômicas envolvidas, principalmente os membros (MILLER, 

1981). 

A imunoterapia surgiu como uma alternativa para o tratamento da pitiose 

equina e tem sido utilizada por mais de 20 anos (GAASTRA et al., 2010). O primeiro 

protocolo para essa terapia foi proposto por Miller (1981), ao utilizar um 

imunoterápico com hifas inativadas de P. insidiosum no tratamento de um equino 

com pitiose. Posteriormente, várias pesquisas empregaram outras formulações de 

imunoterapia na pitiose equina, obtendo índices de cura que variaram de 50 a 83% 

(MENDOZA; ALFARO, 1986; MENDOZA et al., 1992; MONTEIRO, 1999, 

SANTURIO et al., 2003). Embora a imunoterapia seja considerada uma prática 

segura, com índices de cura de aproximadamente 60-70% em equinos e humanos, 
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há muitos casos não responsivos e em algumas espécies como cães e gatos os 

resultados são desapontadores (MENDOZA; NEWTON, 2005).  

A terapia antifúngica tem sido frequentemente empregada no tratamento da 

pitiose em animais e no homem. No entanto, na maioria das vezes, os fármacos 

empregados no tratamento da pitiose são ineficazes e os animais atingidos não 

sobrevivem em decorrência da infecção (FOIL, 1996; GROOTERS, 2003). 

Mc Mullan et al. (1977) utilizaram a terapia com anfotericina B em equinos, 

obtendo 50% de eficácia quando combinada à remoção cirúrgica; ao passo que 

apenas 30% dos animais responderam à terapia quando aplicada somente 

anfotericina B e 20% não apresentaram nenhuma melhora no quadro clínico. 

Posteriormente, Dória et al. (2012) obtiveram regressão da lesão em 92% dos 

equinos tratados com anfotericina B aliada à excição cirúrgica da lesão. Na pitiose 

canina relata-se a terapia com cetoconazol, itraconazol, anfotericina e fluconazol 

com resultados desanimadores (ENGLISH; FROST, 1984; FOIL et al., 1984; 

DYKSTRA et al., 1999; JAEGER et al., 2002; RIVIERRE et al., 2005). Grooters 

(2003) observou respostas positivas ao tratamento com itraconazol ou anfotericina B 

lipídica em 15% dos cães com pitiose gastrointestinal. Esse mesmo autor concluiu, 

ao obter cura clínica e sorológica em diversos casos de pitiose cutânea, tanto em 

caninos como em felinos tratados com a combinação entre terbinafina e itraconazol, 

que embora os índices responsivos a esse tipo de tratamento sejam baixos, a 

associação entre antifúngicos é mais eficaz do que a terapia isolada. Pereira et al. 

(2013) relataram a cura de um canino com pitiose gastrointestinal com associação 

entre terbinafina, itraconazol e imunoterapia. 

Ressalta-se que em todas as espécies afetadas, com exceção dos bovinos, a 

pitiose é grave, os tratamentos empregados nem sempre são eficazes e muitos 

animais morrem ou são sacrificados. Interessantemente, nos bovinos a pitiose é 

auto-limitante e a enfermidade ocorre na forma de surtos, afetando um número 

considerável de animais, o que não se observa nas outras espécies suscetíveis 

(SANTURIO et al., 1998; PÉREZ et al., 2005; GRECCO et al., 2009). 

 Nos últimos anos, pesquisas têm demonstrado que a combinação de óleos 

essenciais ou de compostos bioativos de plantas com diferentes fármacos 
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antimicrobianos, incluindo antifúngicos podem se constituir numa vantagem 

terapêutica no controle de infecções causadas por P. insidiosum. Nesse sentido, o 

sinergismo acima de 60% observado por Jesus et al. (2015) nas combinações de 

carvacrol ou timol com itraconazol, terbinafina, claritromicina, minociclina e 

azitromicina, bem como o sinergismo in vivo observado por Fonseca et al. (2015) ao 

tratar coelhos com pitiose experimental com uma combinação de óleo essencial de 

Origanum vulgare e Menta piperita. Valente et al. (2016) relataram o benefício da 

combinação de O. vulgare e M. piperita na inibição do crescimento de P. insidiosum 

in vitro juntamente com sinergismo para 65% dos isolados de oomiceto sugerindo 

que a associação de terapias pode ser uma vantagem no tratamento da pitiose. 

Adicionalmente, foram testadas combinações de itraconazol com os óleos 

essenciais de M. alternifólia, M. piperita e O. vulgare, evidenciando, 

respectivamente, sinergismo para 95%, 80% e 60% dos isolados de P. insidiosum 

avaliados (VALENTE et al., 2016). 
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Isolamento e caracterização de espécies de Pythium de ambientes aquáticos no Estado do Rio 

Grande do Sul, Brasil e avaliação da patogenicidade em modelo experimental1 

 
Zambrano, C.G.2, Fonseca, A.O.S.2, Valente, J.S.S.2, Quintana, C.B.2, Sallis, E.S.V.3; Azevedo, M.I.4, Weiblen, C.4, 

Santurio, J.M.4, Botton, S.A.4, Pereira, D.I.B.2* 
 
 
 

ABSTRACT.-Zambrano, C.G., Fonseca, A.O.S., Valente, J.S.S., Maia-Filho, F.S., Dal Ben, V.S., Baptista, C.T., 
Quintana, C.B., Sallis, E.S.V.; Azevedo, M.I., Weiblen, C., Santurio, J.M., Botton, S.A. & Pereira, D.I.B., 2016. 
[Isolation and characterization of Pythium species from swampy areas in the Rio Grande do Sul, 
Brazil and evaluation of pathogenicity in an experimental model]. Isolamento e caracterização de 
espécies de Pythium de ambientes aquáticos no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil e avaliação da 
patogenicidade em modelo experimental. Pesquisa Veterinária Brasileira 00(0):00-00. Laboratório de 
Micologia, Instituto de Biologia, Departamento de Microbiologia e Parasitologia, Universidade Federal de 
Pelotas, Campus Universitário s/n, Pelotas, RS 96160-000, Brazil. E-mail: danielabrayer@gmail.com. 
 One hundred and eighty-six water samples from swampy areas were collected in 13 
municipalities in the South, Central and West regions of Rio Grande do Sul, Brazil, in order to isolate and 
characterize Pythium species and assess their pathogenicity using rabbits as experimental model. 
Different Pythium species were isolated from 22 (11.8%) water samples, including P. insidiosum (n=01), P. 
catenulatum (n=03), P. pachycaule voucher (n=01), P. rhizo-oryzae (n=03), P. torulosum (n=04) e Pythium 
spp. (n=10). Zoospores of these microorganisms were produced in vitro and inoculated subcutaneously 
into rabbits, which were assessed over 45 days. Only P. insidiosum showed pathogenicity, causing 
pythiosis in the experimental model. 
 
INDEX TERMS: Pythium insidiosum, oomycete, pythiosis, freshwater ecosystems, rabbits. 
 
 
 
 
RESUMO.-Foram coletadas 186 amostras de água de ambientes pantanosos em 13 municípios das regiões 
Sul, Central e Oeste do Rio Grande do Sul, Brasil, com o objetivo de isolar e caracterizar espécies de Pythium 
e avaliar a sua patogenicidade empregando coelhos como modelo experimental. Em 11,8% (n=22) das águas 
coletadas foram isoladas diferentes espécies de Pythium incluindo: P. insidiosum (n=01), P. catenulatum 
(n=03), P. pachycaule voucher (n=01), P. rhizo-oryzae (n=03), P. torulosum (n=04) e Pythium spp. (n=10). 
Zoósporos desses micro-organismos foram produzidos in vitro e inoculados por via subcutânea em coelhos, 
os quais foram avaliados durante 45 dias. Dentre os oomicetos testados, apenas P. insidiosum evidenciou 
patogenicidade, causando pitiose no modelo experimental, evidenciando que, em nossas condições, apenas 
esta espécie de Pythium é patógena para mamíferos. 
 
TERMOS DE INDEXAÇÃO: Pythium insidiosum, oomicetos, pitiose, ecossistemas de água doce, coelhos.  
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INTRODUÇÃO 
Oomicetos do gênero Pythium compreendem mais de 140 espécies reconhecidas, sendo 41 destas descritas 
a partir do ano 2000 (Kageyama, 2014). As espécies de Pythium são geneticamente diferentes e exibem 
variações em termos de virulência, hospedeiro e distribuição, habitando ecossistemas de água doce, salgada 
e ambientes terrestres (Jiang & Tyler, 2012; Adhikari et al., 2013, Kageyama, 2014). A maior parte das 
espécies são sapróbias ou patógenos de plantas, algas, peixes, insetos e mamíferos (Kageyama, 2014). 
 Como típico oomiceto aquático, o gênero Pythium realiza parte de seu ciclo biológico em águas de 
rios, lagoas e lagos. Dentro deste habitat são mais comumente encontrados nas águas rasas próximas às 
margens (Alexopoulos et al., 1996). O ciclo biológico aquático para P. insidiosum está bem caracterizado. 
Segundo Miller (1983) e Mendoza et al. (1993) o acúmulo de água estagnada em lagos, açudes e pântanos 
favorece a reprodução assexuada do micro-organismo, que coloniza plantas aquáticas para o seu 
desenvolvimento e reprodução. Durante o ciclo há a formação de zoósporos infectantes, que são liberados 
nas águas e movimentam-se até encontrar outra planta onde completam e reiniciam seu ciclo. Todavia, em 
P. insidiosum, patógeno para mamíferos, esses zoósporos ao serem liberados nas águas podem ser atraídos 
para o pelo dos hospedeiros, penetram na pele através de lesões pré-existentes e iniciam o processo de 
infecção, caracterizando a doença (Mendoza et al., 1996) 
 Pitiose é frequente em mamíferos, notadamente equinos, homem e caninos que habitam regiões de 
clima tropical, subtropical e temperado. Embora a enfermidade tenha sido descrita em vários países 
(Mendoza et al., 1996; Gaastra et al., 2010), o maior número de casos de pitiose humana é relatado na 
Tailândia (Krajaejun et al., 2006) e a doença em equinos é endêmica no Brasil, particularmente no Pantanal 
Brasileiro (Mendoza et al., 1996; Santos et al., 2014) e na região Sul do Brasil, no estado do Rio Grande do 
Sul (Marcolongo-Pereira et al., 2012; Weiblen et al., 2015). 
 Durante muitos anos P. insidiosum foi à única espécie reconhecida como patógeno para mamíferos 
(De Cock et al., 1987; Alexopoulos et al., 1996; Mendoza et al., 1996; Gaastra et al., 2010). Entretanto, o 
relato de dois casos de infecção por Pythium aphanidermatum, um patógeno típico de plantas, no homem 
aponta que outras espécies do gênero podem ter potencial patogênico para mamíferos (Calvano et al., 2011; 
Farmer et al., 2015). 

Considerando que o gênero Pythium compreende várias espécies que compartilham o mesmo nicho 
ecológico e como há o relato de outra espécie patógena para mamíferos, além de P. insidiosum, torna-se 
relevante avaliar se outras espécies de Pythium que coabitam o mesmo ecossistema de água doce podem ser 
patógenas para os animais. 

Este trabalho teve como objetivos isolar e caracterizar espécies de Pythium que habitam ambientes 
pantanosos no Rio Grande do Sul, Brasil e avaliar a patogenicidade das espécies isoladas empregando 
coelhos como modelo experimental. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 Coleta das amostras de águas e isolamento de espécies de Pythium. As amostras de águas 
foram coletadas em 13 diferentes municípios do Rio Grande do Sul, Brasil, durante os anos de 2013 a 2015 
(Figura 1), conforme metodologia previamente descrita por Supabandhu et al. (2008). As coletas ocorreram 
em diferentes estações do ano e priorizou-se a coleta de água em lagos e açudes de locais com histórico de 
pitiose em animais. As amostras de água foram acondicionadas em frascos estéreis e a amostragem foi 
realizadas 5 ou 10 cm da superfície, nas margens com vegetação, sendo coletados 3 ou 4 pontos opostos, 
dependendo da extensão da área.  

Em cada frasco adicionou-se 10 a 20 iscas de cabelo humano, de aproximadamente 3cm, 
previamente esterilizadas. Os frascos foram incubados em estufa bacteriológica a 37℃ durante 48 horas.  
Após esse período, a água era drenada e as iscas assepticamente coletadas e transferidas para placas de 
Petri contendo o meio de cultura agar VP3 (Ali-Shtayeh et al., 1986). As placas foram incubadas a 37℃ por 
48-72 horas, sendo examinadas diariamente. Colônias transparentes ou esbranquiçadas, submersas com 
curto micélio aéreo e padrão delicadamente radiado foram consideradas suspeitas de Pythium. Pequenos 
fragmentos dessas colônias foram submetidos a exame direto entre lâmina e lamínula, corado com azul de 
algodão, para observação da morfologia das hifas. Quando hifas cenocíticas foram observadas, subcultivos 
para tubos contendo agar levedura 0,1% foram realizados e incubados a 37℃ por 48-72 horas. 
Posteriormente, os isolados foram submetidos à identificação morfológica e molecular. 
 
 Identificação morfológica e molecular. A identificação morfológica foi realizada através da 
técnica de zoosporogênese (Mendoza & Prendas, 1988) para identificação de zoosporângios e zoósporos 
característicos de Pythium. Blocos de agar dos isolados positivos na zoosporogênese  foram transferidos 
para frascos tipo Erlenmeyer contendo 150 mL de caldo Sabouraud, incubados a 37℃ em agitação constante 
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a 120 rpm durante cinco dias. A extração total do DNA foi realizada de acordo com o protocolo descrito por 
Möller et al. (1992) e modificado por Klassen et al. (1996). A reação em cadeia de polimerase (PCR) das 
regiões ITS e Cox II e o sequenciamento de DNA foram realizados conforme descrito por Azevedo et al. 
(2012). As sequências obtidas foram analisadas utilizando-se o pacote de programas Staden e comparadas a 
sequências de referência de Pythium disponíveis no GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 
 
 Avaliação da patogenicidade de espécies de Pythium em modelo experimental. As espécies de 
Pythium obtidas a partir das amostras de água avaliadas no presente estudo foram experimentalmente 
inoculadas em coelhos. Cada isolado de Pythium foi inoculado em dois coelhos sadios, da raça Nova Zelândia, 
fêmeas, de três meses de idade, totalizando 18 coelhos. Os animais foram inoculados por via subcutânea no 
lado direito da região das costelas com 1 mL de meio de indução contendo aproximadamente 20.000 
zoósporos viáveis do isolado de Pythium testado, preparados conforme descrito por Pereira et al. (2007). Os 
animais foram mantidos em gaiolas individuais sob condições adequadas de higiene, luz e temperatura, 
recebendo água ad libitum e ração de acordo com peso corporal. Os animais foram inspecionados 
diariamente, durante 45 dias, para avaliação do desenvolvimento das lesões. Adicionalmente, a evolução das 
lesões foi medida a cada cinco dias, no sentido horizontal e transversal (cm2), com auxílio de paquímetro. Ao 
final do experimento, os animais foram submetidos à necropsia e fragmentos representativos das lesões 
subcutâneas foram coletados, fixados em formalina 10%, rotineiramente processados para análise 
histopatológica e submetidos à coloração de hematoxilina-eosina e Grocott. O procedimento foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da Universidade Federal de Pelotas (protocolo nº 3682).  
 
 

RESULTADOS 
Um total de 186 amostras de água foi coletado em 106 localidades dos municípios de: Bagé, Camaquã, 
Canguçu, Capão do Leão, Chuí, Dom Pedrito, Jaguarão, Pelotas, Rio Grande, Rosário do Sul, Santa Maria, 
Santa Vitória do Palmar e Uruguaiana. Entre as amostras coletadas, em 14,5% (27/186) houve o 
isolamento de micro-organismos cujas características macro e micromorfológicas foram condizentes com 
o gênero Pythium e em 85,5% (159/186) das amostras não houve isolamento de oomicetos. A estação do 
ano com o maior número de isolados foi o verão (n=14), especialmente no mês de janeiro, seguido pelo 
outono (n= 13), principalmente no mês de abril.  
 Dos 27 isolados suspeitos na identificação morfológica, em 22 a análise molecular confirmou 
gênero Pythium (Quadro1). P. insidiosum foi obtido em apenas uma amostra de água oriunda do município 
de Uruguaiana. A origem e a identificação das espécies de Pythium estão demonstradas no Quadro 1.  

A partir da identificação molecular das espécies, selecionaram-se os seguintes isolados de origem 
ambiental para a inoculação experimental em coelhos: P. insidiosum (n=01); P. pachycaule voucher (n=01); 
P. torulosum (n=02); Pythium spp. (n=03); P. rhizo-oryzae (n=01) e P. catenulatum (n= 01).  

Observou-se que os dois animais que foram inoculados com P. insidiosum isolado do ambiente 
desenvolveram nódulos subcutâneos idênticos à pitiose experimental em coelhos quando inoculados com 
isolados de origem clínica. Os nódulos subcutâneos, após 20 dias de inoculação, apresentavam medidas de 
aproximadamente 20 cm2 de área e ao final do experimento mediam 30 cm2. A macroscopia dessas lesões 
revelou massas fibrosas subcutâneas e multilobuladas. Ao corte eram firmes, branco-rosadas e bastante 
vascularizadas (Figura 2A). Histologicamente evidenciou-se na derme e tecido subcutâneo áreas 
multifocais a coalescentes de necrose constituídas por infiltrados inflamatórios, predominantemente de 
eosinófilos. Nas áreas de necrose observaram-se imagens tubuliformes negativas, referentes às hifas de P. 
insidiosum que se apresentavam rodeadas por áreas irregulares e eosinofílicas, condizentes com reações 
de Splendori-Hoeppli, estando algumas destas reações, delimitadas por células gigantes tipo Langerhans 
(Figura 2B). Verificou-se também, intensa proliferação de tecido conjuntivo fibroso com presença de 
eosinófilos, plasmócitos, linfócitos e macrófagos. Na técnica metenamina nitrato de prata de Grocott foram 
visualizadas hifas com paredes espessas, marrons, esparsamente septadas e irregularmente ramificadas, 
localizadas preferencialmente na periferia das áreas de necrose (Figura 2C). 

Os animais inoculados com os isolados ambientais P. catenulatum, P. pachycaule voucher, P. rhizo-
oryzae, P. torulosum e Pythium spp. desenvolveram nódulos subcutâneos pequenos (com tamanhos que 
variaram de 1 cm2 a 2 cm2) 20 dias após a inoculação subcutânea e mantiveram-se no mesmo tamanho até 
o momento da necropsia dos animais, 45 dias após a inoculação. As lesões estavam firmemente aderidas 
ao tecido subcutâneo e apresentavam-se como pequenos nódulos, contendo pus em seu interior (Figura 
2D). Microscopicamente, as lesões cutâneas (derme profunda) e tecido subcutâneo foram similares, 
caracterizando-se por piogranulomas multifocais a coalescentes, com extensões variadas, constituídos por 
uma área central de necrose, cercadas por quantidade variável de neutrófilos e eosinófilos, íntegros ou 
degenerados que, por sua vez eram rodeados por macrófagos, células epitelióides, com ocasionais células 
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gigantes. Infiltrado de linfócitos ocorria perifericamente associado ao tecido conjuntivo fibroso 
neoformado (Figura 2E). Na técnica de Grocott, não foram evidenciadas hifas fúngicas (Figura 2F). 

 
 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
Os oomicetos constituem um grupo de organismos eucariotos distribuídos em ecossistemas de água doce 
e ambientes terrestres. Enquanto alguns gêneros de oomicetos são sapróbios, outros são patógenos, 
podendo causar graves infecções em mamíferos (Lagenidium e Pythium), plantas (Pythium e 
Phytophthora), insetos (Lagenidium e Pythium) e peixes (Achlya, Saprolegnia e Pythium) (Mendoza & 
Vilella, 2013). Em mamíferos, P. insidiosum é a espécie patógena de maior relevância, determinando a 
pitiose, uma doença de rápida evolução, difícil tratamento e prognóstico desfavorável aos hospedeiros 
suscetíveis (Gaastra et al., 2010). A enfermidade é mais frequente em equinos, caninos e homem que 
habitam áreas pantanosas em regiões de clima tropical, subtropical e temperado (Mendoza et al., 1996; 
Gaastra et al., 2010).  
 A correlação entre a enfermidade e a presença de água é uma observação frequente em todos os 
relatos da doença, sendo comum a ocorrência da pitiose após o acesso dos hospedeiros suscetíveisa lagos, 
lagoas e pântanos (Chaffin et al., 1995; Mendoza et al., 1996). Confirmando esta constatação, estudos 
prévios realizados na Austrália (Miller, 1983), Tailândia (Supabandhu et al., 2008) e Estados Unidos 
(Press&Goss, 2015) demonstraram a presença de P. insidiosum em nichos ecológicos aquáticos, incluindo 
áreas pantanosas, lagos, lagoas e água utilizada para irrigação de lavouras de arroz.  
 No presente estudo apenas um isolado de P. insidiosum foi obtido a partir das águas avaliadas. 
Este resultado difere de Supabandhu et al. (2008) que obtiveram 59 isolados de P. insidiosum a partir da 
análise de 325 amostras de água oriundas de lavouras de arroz, canais de irrigação e águas de 
reservatório na Tailândia e de Presser&Goss (2015) que isolaram P. insidiosum em 11 das 19 amostras de 
água oriundas de lagos e lagoas nos Estados Unidos.  

Embora o Rio Grande do Sul seja considerado endêmico para pitiose equina, o baixo número de 
isolados obtidos neste estudo pode ser justificado provavelmente pelos seguintes fatos: técnica de 
iscagem empregada para o isolamento; probabilidade de baixa quantidade de P. insidiosum nos ambientes 
aquáticos; ou meio de cultura empregado.  

Supabandhu et al. (2008) afirmaram que a técnica de iscagem tem baixa sensibilidade e nos casos 
em que P. insidiosum está presente em quantidades baixas, esse método pode não ser uma ferramenta 
efetiva para detecção deste micro-organismo. Estes mesmos autores ponderaram em seu trabalho que a 
recuperação do micro-organismo pela técnica de iscagem por amostra de água foi baixa. Adicionalmente, 
estes autores sugerem que o oomiceto pode colonizar uma pequena área do nicho aquático formando 
agregados dentro de um habitat, ao invés de espalharem-se uniformemente através de toda a fonte de 
água, o que contribuiria para o insucesso dos isolamentos.  
 Por outro lado, o meio de cultura também pode influenciar o sucesso de isolamento de Pythium. 
Pittis & Colquhoun (1984) afirmaram que o isolamento de Pythium spp. de habitat aquático por métodos 
laboratoriais é geralmente difícil, uma vez que o crescimento bacteriano acompanha o crescimento 
micelial. Similarmente, Plaats-Niterink (1975) ao utilizar diferentes meios seletivos também obtiveram 
resultados limitados. Entretanto, segundo Ali-Shtayeh (1986), diferentes espécies de Pythium podem ser 
facilmente isoladas do solo através do uso de meio VP3, o que está de acordo com os resultados obtidos 
nesta pesquisa. Diferentemente, Supabandhu et al. (2008) e Presser&Goss (2015) empregaram agar 
sabouraud dextrose acrescido de antimicrobianos.  
 No presente estudo isolaram-se outras espécies de Pythium, as quais foram selecionadas para 
testar a patogenicidade em animais, uma vez que foram hábeis para colonizar as iscas de cabelo e crescer 
a 37℃. Este é o primeiro estudo a avaliar a patogenicidade de outras espécies de Pythium, que não P. 
insidiosum, em modelo experimental.  
 Neste estudo, os animais experimentais inoculados com zoósporos de P. insidiosum 
desenvolveram lesões clínicas e patológicas idênticas à pitiose experimental em coelhos induzida com 
isolados de P. insidiosum oriundos de equinos (Figura 2), conforme relatada previamente por Miller & 
Campbell (1983), Santurio et al. (2003), Pereira et al. (2007, 2008) e Fonseca et al. (2015). A reprodução 
experimental da pitiose com um isolado de P. insidiosum de origem ambiental comprova a patogenicidade 
dessa espécie para mamíferos, bem como confirma que os ambientes pantanosos são a fonte de infecção e 
mantêm o ciclo biológico do oomiceto, que utiliza plantas aquáticas para o seu desenvolvimento e 
reprodução formando zoósporos infectantes, conforme previamente descrito por Chaffin et al. (1995), 
Miller (1983), Mendoza et al. (1993), Supabandhu et al. (2008) e Fonseca et al. (2014). Adicionalmente, a 
relação filogenética desse isolado foi previamente estudada por Azevedo et al. (2012), os quais 
demonstraram que isolados brasileiros de P. insidiosum oriundos de diferentes regiões do Brasil foram 
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geneticamente similares, compartilhando o mesmo ancestral comum. Esses dados, juntamente com a 
capacidade de P. insidiosum ambiental de causar a pitiose em animais experimentais, evidenciam que a 
patogenicidade de P. insidiosum independe da origem do isolado. 

Os isolados de P. catenulatum, P. pachycaule voucher, P. rhizo-orizae, P. tolurosum e Pythium spp. 
testados não demonstraram patogenicidade aos animais. As lesões histológicas observadas no local de 
inoculação foram características de uma reação inflamatória à presença de antígenos estranhos ao 
organismo do hospedeiro (Figura 3). 

No presente estudo, dos oomicetos aquáticos isolados, apenas P. insidiosum foi capaz de causar a 
pitiose no modelo experimental, evidenciando que, em nossas condições, apenas esta espécie de Pythium é 
patógena para mamíferos. Todavia, estudos adicionais avaliando outras espécies do gênero, incluindo P. 
aphanidermatum precisam ser realizados.  
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Legendas das figuras 
 
Figura 1: Municípios onde foram realizadas as coletas de água no Rio Grande do Sul, Brasil, no período de 
2013 a 2015.  
 
Figura 2 (A, B, C): Pele, pitiose experimental em coelho inoculado com Pythium insidiosum. A: superfície de 
corte do nódulo cutâneo revelando extensa área de necrose branco-rosada e vascularizada. B: área focal 
de necrose eosinofílica com imagens negativas tubuliformes de hifas de Pythium insidiosum (seta). H&E 
(10X). C: numerosas hifas, bem delimitadas e fortemente impregnadas pela prata (seta). Técnica de 
Grocott (10X). Figura 2 (D, E, F): Pele, lesão experimental em coelhos inoculados com Pythium spp. D: 
nódulo subcutâneo contendo exsudato purulento em seu interior. E: extensa área de necrose cercada por 
quantidade variável de neutrófilos. H&E (10X). F: Técnica de Grocott confirmando a ausência de hifas no 
interior da lesão (10X). 
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FIGURA 1 

  



45 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

FIGURA 2 
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Quadro 1. Isolados de Pythium obtidos de ambientes aquáticos no Rio Grande do Sul, Brasil, no 
período de 2013 a 2015. 
 

 
* Isolados experimentalmente inoculados em coelhos. 

Isolado Origem do isolado Identificação 
P01 Capão do Leão Pythium torulosum* 
P02 Capão do Leão Pythium spp. 

P 03 Capão do Leão Pythium spp. 
P 04 Capão do Leão Pythium spp. 
P 05 Chuí Pythium catenulatum* 
P 06 Chuí Pythium torulosum* 
P 07 Jaguarão Pythium spp.* 
P 08 Pelotas Pythium spp.* 
P 09 Rio Grande Pythium spp. 
P 10 Rio Grande Pythium torulosum 
P 11 Santa Vitória do Palmar Pythium spp.* 
P 12 Santa Vitória do Palmar Pythium rhizo-oryzae* 
P 13 Santa Vitória do Palmar Pythium rhizo-oryzae 
P 14 Santa Vitória do Palmar Pythium rhizo-oryzae 
P 15 Santa Vitória do Palmar Pythium torulosum 
P 16 Santa Vitória do Palmar Pythium pachycaule voucher* 
P 17 Santa Vitória do Palmar Pythium spp. 
P 18 Santa Vitória do Palmar Pythium spp. 
P 19 Santa Vitória do Palmar Pythium catenulatum 
P 20 Uruguaiana Pythium spp. 
P 21 Uruguaiana Pythium catenulatum 
P 22 Uruguaiana Pythium insidiosum* 
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Resumo 

Este estudo verificou a influência de diferentes temperaturas sobre a 

zoosporogênese in vitro de P. insidiosum. Isolados de P. insidiosum (n=26) foram 

submetidos a zoosporogênese e incubados nas temperaturas de 5℃, 15℃, 20℃ e 

37℃ (1ª etapa do experimento). Fragmentos de grama foram avaliados em 

microscopia ótica nas primeiras 4, 8 e 24horas de incubação. Após, todos os 

isolados foram incubados a 37℃ e avaliados nos mesmos períodos (2ª etapa). 

Avaliou-se o desenvolvimento de hifas, presença de vesículas, zoosporângios e 

zoósporos. A 5℃ observou-se apenas presença de hifas curtas nas bordas dos 

fragmentos de grama. Na temperatura de 15 ℃ , as hifas apresentavam-se em 

desenvolvimento ou longas e dois isolados produziram zoósporos. Quando os 

isolados foram submetidos a 20℃/4horas verificou-sea presença de hifas longas e 
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miceliais, vesículas, zoosporângios e zoósporos, o que se manteve nos demais 

períodos avaliados. Na 2ª etapa, os isolados que inicialmente estavam a 5℃ e 15℃, 

evidenciaram hifas em desenvolvimento e longas com presença de vesículas, 

zoosporângios e zoósporos em 4 horas de incubação, sendo essas características 

mantidas nos demais períodos avaliados. Os isolados mantidos a 37℃ 

apresentaram zoosporogênese evidente nas primeiras 4 horas de avaliação. 

Conclui-se que as temperaturas de 20℃ e 37℃ são ideais para o processo de 

zoosporogênese de P. insidiosum. Contudo, 5℃ e 15℃ não inviabilizam o micro-

organismo e, inclusive, a 15℃ pode haver a produção zoósporos infectantes. 

Palavras-chave: oomiceto, pitiose, zoósporos, hifas, zoosporângios.  

 

Introdução  

O oomiceto aquático Pythium insidiosum é o agente etiológico da pitiose, uma 

doença que se apresenta na forma fibrovascular crônica na espécie equina 

(MARTINS et al., 2012) e piogranulomatosa nos demais mamíferos que habitam 

regiões tropicais e subtropicais (MARTINS et al., 2012, GAASTRA et al, 2010).  

A pitiose tem sido descrita em vários países afetando o homem e os animais, 

principalmente equinos (MENDOZA et al., 1996; GAASTRA et al., 2010). Em 

humanos, a enfermidade é predominantemente relatada na Tailândia (KRAJAEJUN 

et al., 2006) e em equinos a doença é considerada endêmica particularmente no 

Pantanal Brasileiro (MENDOZA et al., 1996; SANTOS et al., 2014) e no estado do 

Rio Grande do Sul (RS), sul do Brasil (MARCOLONGO-PEREIRA et al., 2012). 

Nestes locais, o maior número de casos ocorre nos meses mais quentes do ano 

(primavera e verão) (SANTOS et al, 1987; MEIRELES et al, 1993; TABOSA et al, 

1999; LEAL et al, 2001; MARCOLONGO–PEREIRA et al, 2012; SANTOS et al, 

2014), todavia registros da pitiose equina também têm sido descritos em épocas do 

ano com temperaturas ambientes mais baixas (outono e inverno) (MARCOLONGO–

PEREIRA et al, 2012).  

Na natureza, P. insidiosum realiza seu ciclo biológico em águas estagnadas. 

Nestes ambientes ocorre a reprodução assexuada do micro-organismo, que coloniza 
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plantas aquáticas para o seu desenvolvimento e reprodução com a formação de 

zoósporos infectantes. Os hospedeiros suscetíveis adquirem a infecção ao entrar em 

contato com os ambientes contaminados (MILLER, 1983; MENDOZA et al.; 1996). 

Vários fatores podem influenciar o ciclo de P. insidiosum no ambiente. De acordo 

com Miller e Campbell (1982), temperaturas ambientais entre 30 e 40℃ e acúmulo 

de água em banhados e lagoas, são fatores essenciais que influenciam a produção 

de zoósporos condicionando a ocorrência da enfermidade.  

Abdelzaher et al. (1994) avaliaram a influência de diferentes temperaturas 

sobre as zoosporogêneses de diferentes espécies de Pythium e evidenciaram que 

algumas das espécies avaliadas eram capazes de produzir zoósporos em 

abundância em temperaturas de 15℃, 20℃ e 25℃. No entanto, em P. insidiosum a 

zoosporogênese somente foi avaliada in vitro a 37℃ (MENDOZA; PRENDAS, 1988, 

CHAIPRASERT et al., 1990; PEREIRA et al., 2008).  

Estudos in vitro mostraram que a temperatura influência o desenvolvimento 

de P. insidiosum. Krajaejun et al. (2010) demonstraram que em temperaturas de 8℃ 

o crescimento micelial do oomiceto foi inibido e que as temperaturas de 28℃ e 32℃ 

favoreceram o seu desenvolvimento. Todavia, estes autores avaliaram esta 

influencia no crescimento micelial, porém não no processo de zoosporogênese que 

origina zoósporos infectantes. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência de diferentes 

temperaturas sobre a zoosporogênese in vitro de P. insidiosum. 

 

Material e Métodos 

Isolados de P. insidiosum 

Vinte e seis isolados clínicos de P. insidiosum oriundos de equinos, 

pertencentes à micoteca do Laboratório de Micologia, Instituto de Biologia, 

Universidade Federal de Pelotas foram empregados no presente estudo. A 

identificação foi realizada pelas características macro e micromorfológicas e 
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confirmada por Reação de Polimerase em Cadeia (PCR) e sequenciamento de 

DNA, conforme previamente descrito por Azevedo et al. (2012 a, b).  

 

Indução da zoosporogênese em diferentes temperaturas 

As amostras foram cultivadas em ágar levedura 0,1%, juntamente com 

fragmentos de grama (Paspalum notatum) previamente esterilizados. As culturas 

ficaram incubadas a 37℃ durante 72 horas. Posteriormente, os fragmentos de 

grama de cada isolado avaliado, foram transferidos para tubos tipo Falcon 

contendo 10 mL de meio de indução, conforme previamente descrito por Mendoza 

e Prendas (1988) e os experimentos foram divididos em duas etapas.  

Na primeira etapa, os tubos foram incubados nas temperaturas de 5℃ (grupo 

A), 15℃ (grupo B), 20℃ (grupo C) e 37℃ (grupo Controle). Para avaliação das 

zoosporogêneses de P. insidiosum nas diferentes temperaturas, fragmentos de grama 

foram retirados dos tubos, colocados entre lâmina e lamínula e avaliados em 

microscopia ótica (objetiva 10 a 20X) nas primeiras 4horas, 8horas e 24horas de 

incubação. 

Na segunda etapa, os isolados dos grupos A, B, C e Controle foram incubados 

a 37℃ e novamente avaliados conforme descrito na primeira etapa. 

Em cada período avaliou-se os seguintes parâmetros morfológicos dos isolados 

sob zoosporogênese: desenvolvimento de hifas (curtas, em desenvolvimento, longas 

e micélios), presença ou ausência de vesículas e zoosporângios e a produção de 

zoósporos (ausência ou presença de zoósporos móveis e imóveis e a contagem dos 

mesmos em câmara de Neubauer), conforme previamente descrito por Pereira et al 

(2008) e Azevedo et al. (2012a). 

Ao final da segunda etapa do experimento, verificou-se a viabilidade dos 

zoósporos imóveis oriundos dos isolados de P. insidiosum avaliados, semeando-se 

100 µL do meio de indução em ágar levedura 0,1%, durante 72 horas a 37ºC.  
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Resultados 

Na tabela 1 estão apresentados os resultados das zoosporogêneses in vitro 

de 26 isolados de P. insidiosum avaliados em diferentes temperaturas e em distintos 

períodos. 

Na temperatura de 5℃ (grupo A), em todos os períodos avaliados na primeira 

etapa do estudo, observou-se predominantemente a presença de hifas curtas nas 

bordas dos fragmentos de grama (Fig.1 A). Não houve a presença de vesículas, 

zoosporângios e zoósporos nesta temperatura. 

Verificou-se que na temperatura de 15℃ (grupo B), as hifas apresentavam-se 

em desenvolvimento (Fig. 1 B). Em dois isolados de P. insidiosum (7,69%) observou-

se hifas longas, presença de vesículas, zoosporângios e zoósporos em pequenas 

quantidades em 24 horas de incubação (Fig. 2A). 

Evidenciou-se que 92,31% (24/26) dos isolados submetidos a temperatura de 

20℃ (grupo C), nas primeiras 4 horas de avaliação, apresentavam crescimento 

micelial nas bordas dos fragmentos de grama. Observou-se também a presença de 

vesículas, zoosporângios e zoósporos (Fig. 1 C). Ao realizar-se a contagem de 

zoósporos, constatou-se que 26,92% (7/26) dos isolados avaliados produziram uma 

média de 9,6 x 103 zoósporos móveis /mL neste período de avaliação (Fig. 2A). 

Adicionalmente, verificou-se que a liberação de zoósporos manteve-se nos demais 

períodos avaliados (8 e 24 horas), sendo observada a presença de zoósporos 

móveis e imóveis com a emissão de tubos germinativos (Fig. 1 D). 

Na segunda etapa do estudo, observou-se que após 4horas de incubação, os 

isolados dos grupos A e B apresentaram hifas em desenvolvimento e hifas longas 

com presença de vesículas, zoosporângios e zoósporos com uma contagem média 

de zoósporos de 0,86x103 e 2,21x103 zoósporos/mL, respectivamente (Figura 2B). 

Essas características foram mantidas nas avaliações de 8 e 24 horas; contudo, 

houve aumento na contagem de zoósporos (Figura 2B). 

Os isolados do grupo Controle apresentaram zoosporogênese evidente nas 

primeiras 4 horas de avaliação com presença de zoósporos móveis e imóveis, com 

média de contagem de 14,5x 103 zoósporos/mL. Ao final da segunda etapa do 



53 

 

 
 

experimento, verificou-se que estes isolados apresentavam muitos zoósporos 

imóveis (Fig. 1 E) e que ainda estavam viáveis, quando avaliado o seu crescimento 

em meio de cultura (Fig. 1 F). 

 

Discussão 

No ciclo biológico de P. insidiosum, em ambientes aquáticos, a 

zoosporogênese origina zoósporos móveis, os quais são a forma infectante deste 

oomiceto para animais e humanos que habitam áreas pantanosas de clima tropical e 

subtropical (MILLER, 1981; MENDOZA et al., 1996; GAASTRA et al., 2010). Na 

natureza, a temperatura é um dos fatores que influencia diretamente o processo de 

zoosporogênese de P. insidiosum. De acordo com Miller e Campbell (1982) a 

formação de zoósporos é favorecida em temperaturas ambientais entre 30℃ e 40℃. 

Os casos de pitiose em animais são relatados principalmente nos meses mais 

quentes do ano (MILLER; CAMPBELL, 1982; MENDOZA; ALFARO, 1986; 

MEIRELES et al., 1993; MENDOZA et al., 1996; SANTURIO et al., 1998; LEAL et al., 

2001; PÉREZ et al., 2005; GRECCO et al., 2009; MARCOLONGO-PEREIRA et al., 

2012; CARRERA et al., 2013; PEREIRA et al., 2013; SANTOS et al., 2014). No 

entanto, casos de pitiose equina são observados também nos meses de inverno em 

regiões de clima subtropical e temperado, como no sul do Brasil (MARCOLONGO-

PEREIRA et al., 2012). 

O presente estudo foi realizado com o intuito de verificar in vitro a influência 

da temperatura na zoosporogênese de isolados de P. insidiosum oriundos de 

equinos infectados no estado do Rio Grande do Sul/Brasil, uma importante região 

endêmica de pitiose equina e onde são relatados casos da doença nos meses frios 

do ano. 

No presente estudo verificou-se que 96,15% dos isolados de P. insidiosum 

que foram incubados em temperatura de 37℃ (grupo Controle), nas primeiras 4 

horas de avaliação, apresentavam crescimento micelial, vesículas, zoosporângios e 

zoósporos, o que é esperado quando o oomiceto é incubado em temperatura de 

37℃. Mendoza e Prendas (1988), Chaiprasert et al. (1990) e Pereira et al. (2008) ao 
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avaliarem o processo de zoosporogênese in vitro em isolados de P. insidiosum, 

relataram que as temperaturas de 37℃ favoreceram a formação de zoosporângios e 

zoósporos. Chaiprasert et al. (1990) e Mendoza et al (1993) observaram que após 

uma hora da incubação havia presença de zoósporos encistados. Mendoza e 

Prendas (1988) e Pereira et al. (2008) mostraram que o ciclo assexuado começava 

em 3 horas, tendo seu pico de produção de zoósporos entre 6 e 8 horas. Nossos 

resultados a 37℃ estão de acordo com o relatado por esses autores. 

Adicionalmente, demonstrou-se que nas culturas mantidas a 37℃ por 48 horas, o 

ciclo assexuado in vitro foi mantido, embora tenha se observado pequena liberação 

de zoósporos móveis e grande quantidade de zoósporos imóveis e encistados. No 

entanto, esses últimos estavam viáveis, evidenciando culturas puras de P. 

insidiosum quando cultivados em ágar levedura a 0,1%. Previamente, Fonseca et al. 

(2014) demonstraram que a zoosporogênese in vitro a partir de amostras clínicas de 

kunkers oriundas de equinos infectados por P. insidiosum também ocorreu dentro de 

8 a 48 horas de incubação a 37℃. Todavia, nesses prévios estudos, não foi avaliada 

a zoosporogênese em diferentes temperaturas.  

Notadamente, ao avaliar-se a influência da temperatura de 20℃ (grupo C) 

constatou-se que nas primeiras 4 horas de incubação, houve a formação de 

zoosporângios e liberação de zoósporos. Deste modo sugere-se que, na natureza, a 

temperatura da água a 20℃ contribui para manter o ciclo biológico do oomiceto, 

diferentemente do que havia sido previamente descrito por Miller e Campbell (1982). 

Nesta pesquisa os isolados de P. insidiosum que foram mantidos a 5℃ (grupo 

A), durante as primeiras 24 horas de incubação, apenas apresentaram o 

crescimento de hifas curtas, não sendo observada a formação de zoosporângios e 

zoósporos. Todavia, ao serem submetidos a 37℃ por mais 24 horas, evidenciaram 

zoosporogênese com liberação de zoósporos nas primeiras 4 horas de incubação. 

Por outro lado, quando os isolados de P. insidiosum foram incubados a 15℃ (grupo 

B), observou-se zoosporogênese e liberação de pequena quantidade de zoósporos 

em dois isolados, em 24 horas de incubação. 

Krajaejum et al. (2010) testaram a influência de diferentes temperaturas (8℃, 

28℃, 32℃, 37℃ e 42℃) sobre o crescimento micelial em ágar de 13 isolados de P. 
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insidiosum e observaram que as temperaturas de 28℃ e 32℃ favoreceram o 

crescimento micelial do micro-organismo, enquanto as temperaturas de 8℃ e 42℃ 

inibiram profundamente ou inviabilizaram o seu desenvolvimento em 10 dias de 

incubação. Diferente do estudo de Krajaejum et al. (2010), na presente pesquisa 

avaliou-se a influência da temperatura no processo de zoosporogênese que origina 

as estruturas infectantes do oomiceto. Demonstrou-se que, embora a temperatura 

de 37℃ tenha favorecido o desenvolvimento do ciclo assexuado mais precocemente, 

a temperatura de 20℃ também favoreceu a formação e liberação de zoósporos nas 

primeiras 4 horas de incubação. Notadamente, as temperaturas de 5℃ e 15℃ não 

inviabilizaram o micro-organismo, apenas retardaram o seu desenvolvimento e o 

processo de zoosporogênese. Interessantemente, quando as culturas mantidas 

nessas temperaturas foram transferidas para 37℃, em poucas horas originaram 

zoósporos.  

Embora alguns autores tenham afirmado que a refrigeração pode resultar em 

morte de P. insidiosum (NEWTON; ROSS, 1993; MENDOZA et al., 1996), os nossos 

resultados concordam com Grooters et al. (2002) que ao avaliarem o 

armazenamento de tecidos oriundos de lesões clínicas de animais infectados a 4℃ 

por 4 a 5 dias, demonstraram que as chances de isolamento de P. insidiosum foram 

incrementadas. 

A influência da temperatura na produção de zoósporos por diferentes 

espécies de Pythium foi avaliada por Abdelzaher et al. (1994). Estes autores 

evidenciaram que algumas espécies foram capazes de produzir zoósporos em 

abundância em temperaturas de 15℃, 20℃ e 25℃ entre 4 e 6 horas de incubação. 

No presente estudo, sete isolados de P. insidiosum produziram zoósporos em 

temperatura de 20℃ nas primeiras 4 horas, enquanto a 15℃, dois isolados foram 

capazes de produzir pequena quantidade destas estruturas em 24 horas de 

incubação. 

Marcolongo-Pereira et al. (2012) sugeriram que temperaturas ambientes 

inferiores a 30℃ podem favorecer a zoosporogênese de P. insidiosum em locais 

pantanosos, uma vez que vários fatores como profundidade do solo, irradiação solar, 

nebulosidade, temperatura ambiente, hora do dia e presença de ventos, podem 
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influenciar a temperatura de águas estagnadas.Além disso, a água tem capacidade 

de reter calor, tanto em dias de alta irradiação solar como em dias nublados ou 

chuvosos (ANGELOCCI; VILLA NOVA, 1995). 

Baseando-se nos resultados in vitro infere-se que em temperaturas em torno 

de 15℃ e 20℃ em águas estagnadas há viabilidade para a manutenção do ciclo 

biológico de P. insidiosum com a produção de zoósporos infectantes. Tais achados 

poderiam explicar o aparecimento de lesões de pitiose nos meses mais frios do ano 

no RS/Brasil, onde as temperaturas ambientais médias máximas e mínimas nos 

meses de inverno podem variar em torno de 19℃ e 10℃, respectivamente 

(http://agromet.cpact.embrapa.br/). Neste sentido, os resultados do presente estudo 

evidenciaram que temperaturas baixas mantem a viabilidade do micro-organismo. 

No entanto, quando o oomiceto é submetido a temperaturas mais elevadas (20℃ e 

37℃) a zoosporogênese com a liberação de zoósporos é estimulada em um período 

curto de tempo (4horas e 8horas). 

 

Conclusões  

Nas condições em que o estudo foi realizado, as temperaturas de 5℃ e 15℃ 

não inviabilizam o micro-organismo e, inclusive, a 15℃ pode haver a produção 

zoósporos infectantes. Contudo, as temperaturas de 20℃ e 37℃ são ideais para o 

processo de zoosporogênese de P. insidiosum. 
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Figure 1: In vitro zoosporogenesis of Pythium insidiosum at different temperatures and periods 

evaluated. A (Group A, 5℃/24h): Short hyphae (). B (Group B, 15℃/8h): Hyphae in different stage of 

growing: short hyphae (➢), in developing (*) and long and mycelial hyphae (). C (Group C, 20℃/4h) 

- 1: There are presence of vesicle () and zoosporangium (➢) and 2 – release of zoospores. D 

(Group C, 20℃/24h): Zoospores with the emission of germ tubes (). E (Group Control, 37℃/48h): 

Numerous non-motile zoospores (). A, B, C, D and E: 20x Objective. F: Growth of P. insidiosum 

from Control group at 37℃/48h. 

 

 

 

Figure 2: Mean count of zoospores of P. insidiosum isolates (n=26) evaluated at different 
temperatures (℃) and periods (hours). A. First stage of experiment: P. insidiosum isolates were 

incubated at 5℃ (group A), 15℃ (group B), 20℃ (group C) and 37℃ (control group) and evaluated at 
4, 8 and 24 hours of incubation. B. Secondstage of experiment: isolates of P. insidiosum from groups 
A, B, C and Control were incubated at 37℃ and retested at 4, 8 and 24 hours.  
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6 Conclusões gerais 

 

Com base nos resultados obtidos neste estudo é possível concluir:  

 

Os isolados de P. catenulatum, P. pachycaule voucher, P. rhizo-orizae, P. 

tolurosum e Pythium spp. estão presentes em ecossistemas de água doce em 

diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul; 

 

Das espécies de Pythium obtidas de ecossistemas de água doce no Rio 

Grande do Sul, apenas P. insidiosum é capaz de causar a pitiose no modelo 

experimental.  

  

As temperaturas de 20 ℃  e 37 ℃  são ideais para o processo de 

zoosporogênese de P. insidiosum. Em temperaturas de 5 ℃  e 15 ℃  o oomiceto 

mantém sua viabilidade, sendo o seu desenvolvimento apenas retardado e, 

inclusive, a 15℃ pode haver a produção zoósporos infectantes. 
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