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Introdução
Recentemente uma preocupação importante para a saúde das aves são as infecções
bacterianas e parasitárias, que estão relacionadas a perda de produtividade. Além disso,
algumas bactérias de origem alimentar, podem afetar a saúde humana. Para a redução dos
impactos negativos das infecções sobre o desempenho das aves, tem-se usado de forma
subterapêutica os antibióticos, no entanto, há evidências crescentes de que essa exposição de
longo prazo e inespecífica leva à resistência bacteriana, com impactos significativos na eficácia
futura dessas drogas (Aarestrup, 2005).
Nos últimos anos vem ocorrendo a redução ou mesmo a retirada de vários antibióticos
da caixa de ferramentas de combate dos produtores de aves. Com a redução do uso de
antimicrobianos, surgem estratégias alternativas de manejo e sanidade, além de ter aumentado
o interesse em aditivos para rações, que possam estimular o sistema imunológico das aves.
Portanto, é crescente o uso de aditivos com ação moduladora contra patógenos, cuja
adição na dieta melhora a saúde intestinal, e consequentemente o desempenho de aves.

Sistema Imune das aves
O sistema imune das aves é caracterizado por uma grande diversidade na sua
composição e funcionamento, tendo como base a precocidade na formação e maturação dos
órgãos linfóides envolvidos (Caron, 2008; Morgulis, 2002). É semelhante ao dos mamíferos e
pode ser dividido em dois tipos diferentes: inato e adaptativo.
A imunidade inata é o sistema mais básico que as aves usam para combater antígenos,
responde rapidamente contra a entrada de patógenos, de maneira inespecífica impedindo a
invasão de organismos estranhos e sua replicação, porém, esse mecanismo primário de defesa
pode não ser eficiente.
A imunidade adaptativa é o sistema mais avançado utilizado quando o sistema
imunológico inato falha em proteger contra patógenos, funciona de maneira mais lenta e possui
mecanismos de defesa específicos, tanto humorais como celulares, responsáveis pelo combate
do organismo invasor através da ação dos linfócitos e preparando o hospedeiro para um futuro
contato com o mesmo agente (Tizard, 1998).
Uma vez que as aves não possuem nódulos linfáticos encapsulados, elas têm extensas
redes de tecidos linfóides associados à mucosa (MALT) e os tecidos linfóides associados ao
intestino (GALT), que revestem o trato intestinal e são importantes para o funcionamento normal
do sistema imunológico (Schwartz et al., 2021). O GALT contém as tonsilas cecais, placas de
Peyer, a bursa de Fabricius e o divertículo de Meckel. Essas estruturas são bem definidas antes
da incubação; entretanto, mais maturação ocorre conforme os antígenos são introduzidos nas
estruturas (Kajiwara et al., 2003). A tonsila cecal é o maior tecido do GALT e abriga os linfócitos
T e B. Por conter os dois tipos, desempenha um papel vital na produção de anticorpos e nas

respostas imunológicas mediadas por células. O divertículo de Meckel, localizado no intestino
delgado, contém centros germinativos, onde as células B maduras proliferam e se diferenciam
em células plasmáticas, produzindo diferentes classes de anticorpos (Lillehoj et al., 1996).

Beta-glucanos
Os beta-glucanos são polissacarídeos de ocorrência natural encontrados como
elementos estruturais importantes da parede celular ou como forma de armazenamento de
energia em bactérias, fungos filamentosos, leveduras, algas e plantas, sendo ausentes em
tecidos de vertebrados e invertebrados (Stier, 2014). A estrutura dos beta-glucanos varia entre
as diferentes fontes e considera as variações em seu papel fisiológico, conforme mostrado na
Tabela 1.
Tabela 1. Diferentes fontes e estruuras dos beta-glucanos.
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De maneira geral, os beta-glucanos exibem um esqueleto principal uniformemente
construído por ligações β(1,3) com cadeias laterais de D-glicose ligadas por ramificações β(1,4)
ou β(1,6) de vários comprimentos (Stier, 2014). O beta-glucano obtido a partir de bactérias e
algas apresenta uma estrutura linear, enquanto o extraído de leveduras, cogumelos, aveia e
cevada apresenta estrutura ramificada. Essas formas lineares têm gerado interesse de pesquisa,
devido à sua alta biodisponibilidade e facilidade de produção em comparação com os betaglucanos ramificados.
Os beta-glucanos dos cerais apresentam ramificações laterais do tipo β-1,4 e,
aparentemente, não exibem efeitos imunomodulatórios (Bohn; Bemiller, 1995). Como há ampla
variação na estrutura dos beta-glucanos com base em sua origem, sua eficácia na modulação
do sistema imunológico pode variar (Eccles, 2005).

Beta-glucanos e sistema imunológico
Existe um crescente interesse em aditivos que possam estimular o sistema imunológico
das aves. As pesquisas demonstram que os beta-glucanos podem desempenhar papel
importante na estimulação do sistema imunológico (Chae et al., 2006), recebendo cada vez mais
atenção, como alternativas potenciais ao uso de antibióticos, devido à sua capacidade
imunomoduladora sem afetar negativamente o desempenho das aves (Cox et al., 2010b), pois
estimula respostas imunológicas específicas e não específicas (Rajapakse et al., 2010).
Devido à sua capacidade de estimular o sistema imunológico, os beta-glucanos
pertencem a um grupo de compostos fisiologicamente ativos denominados modificadores da

resposta biológica (Cox et al., 2010a). Os beta-glucanos, como beta-glucanos de algas, não
fazem parte das células das aves, e quando suplementados, chegam ao intestino delgado e
passam através das placas de Peyer no tecido linfóide associado ao intestino (GALT). Suas
células imunes (fagócitos) reconhecem as moléculas de beta-glucano como padrões moleculares
associados a patógenos (PAMPs), por meio de um conjunto específico de receptores, chamados
receptores de reconhecimento de patógenos (PRRs). Os PRRs, como os receptores Toll like
(TLRs) e a Dectina-1 presentes na superfície dos fagócitos, incluindo macrófagos, heterófilos,
células dendríticas e células natural killer, facilitam principalmente a ativação do sistema
imunológico inato, através de uma cascata de vias de sinalização, resultando em fagocitose
intensificada de patógenos estranhos (Figura 1). (Soltanian et al., 2009; Lowry et al., 2005) .

Figura 1. Modo de ação simplificado dos beta-glucanos de algas.
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Além disso, os beta-glucanos têm demonstrado capacidade de aumentar a secreção de
várias citocinas e ter efeitos antitumorais, antibacterianos e antivirais (Brown et al., 2005).
Estudos demonstram aumento significativo nos títulos de anticorpos específicos para a Doença
de Newcastle (ND) e Bronquite Infecciosa (IBV) em aves suplementadas com beta-glucano (An
et al., 2008; Guo et al., 2003). Ocorre aumento no tamanho dos órgãos linfoides primários e
secundários com a suplementação de beta-glucano na dieta, fornecendo mais evidências de sua
capacidade imunomoduladora (Moon,et al., 2016). Como resultado, o beta-glucano pode
melhorar a resistência às infecções, pois aumenta a imunidade não específica (que protege os
animais da infecção), melhorando o mecanismo de defesa do hospedeiro e a taxa de
crescimento, e assim, reduzindo a mortalidade (Eccles, R. 2005).
A administração de beta-glucanos demonstrou melhorar a saúde intestinal das aves em
geral ou daquelas que sofrem de infecção por bactérias patológicas (Shao et al., 2016). Os betaglucanos demonstraram aumentar o fluxo de novos imunócitos para os vários órgãos linfóides,
regulando positivamente a função dos macrófagos e proporcionando um agente imunomodulador
antiinflamatório eficaz (Jacob et al., 2017).
Os beta-glucanos também agem como prebióticos, descritos como carboidratos que não
são digeríveis pela maioria dos animais monogástricos e estimulam o crescimento de bactérias
comensais no trato intestinal, contribuindo assim para a saúde intestinal e o bem-estar geral das
aves (Gibson e Roberfroid, 1995).
Isso é particularmente importante porque um intestino mais saudável não só ajuda a
reduzir os efeitos de doenças entéricas, mas também aumenta o desempenho das aves, devido
ao aumento da utilização da ração e, por fim, melhor conversão alimentar (Kabir et al., 2004;
Tian et al., 2016) .

Assim, os beta-glucanos podem ser uma das ferramentas alternativas ao uso de
antibióticos na alimentação de aves.

O beta-glucano mais benéficos para aves
Antes de incorporar os beta-glucanos na dieta das aves é necessário entender a função
e a eficácia de cada tipo, e sua ação no sistema imunológico. Existe uma ampla variação
estrutural nas propriedades funcionais, que está diretamente relacionada à sua origem, podendo
influenciar na sua eficácia (Vetvicka et al., 2007).
Diversos trabalhos demonstram as ações dos beta-glucanos de parede celular de
levedura e fungos no desempenho de frangos de corte, atuando como imunomodulador
(Rathgeber et al., 2008; Morais et al., 2009). No entanto, este efeito depende da estrutura
molecular (imersa nos outros componentes da parede celular), que deve ser liberada intacta para
que tenha ação no organismo das aves. Logo, as técnicas de extração são importantes, mas
atualmente são trabalhosas e resultam em grande variabilidade nos produtos finais (Chae, et
al., 2006). Conforme demostrado na tabela 2 existem diferenças no conteúdo de beta-glucanos
dependendo da sua origem (Kaur et. al., 2019).
Tabela 2. conteúdo de beta-glucanos dependendo da sua origem
Fonte
Aveia(Cereal)

Conteúdo (%)
4.5–5.5

Cevada (Cereal)
Saccharomyces cerevisiae (Levedura)

4.5
5–7

Euglena (Alga)
Sparassis crispa (Fungo)
Inonotus obliquus (Fungo)
Coriolus versicolor (Cogumelo)

90
43.6
3.1
46.5

Os beta-glucanos de cereais, como aveia e cevada, são insuficientes como reguladores
imunológicos, pois não são reconhecidos como PAMP pelo sistema imunológico (Adams et al.,
2008). As pesquisas demonstram que pintinhos alimentados com beta-glucanos de cevada
resultam em baixo desempenho, devido ao aumento da viscosidade intestinal (Pieniazekl et al.,
2016), pois afeta adversamente a digestão, absorção e composição do microbioma, alterando a
morfologia intestinal, diminuindo a produção de enzimas endógenas e aumentando a
suscetibilidade a doenças (Jacob et al., 2014).
As numerosas inconsistências de resultados com a parede celular de fungos e leveduras
abrem o caminho para a avaliar a eficácia de fontes alternativas de beta-glucanos na obtenção
de resultados consistentes. Recentemente, outra fonte de beta-glucanos que tem ganhando cada
vez atenção é o paramylon, um beta-glucano da microalga Euglena gracilis. Em contraste com a
levedura, esta alga tem alta concentração de ligações beta-(1,3)-glicosídicas e não contém
cadeias lateriais de beta-1,6, que são típicos de produtos de beta-glucano de levedura (Kaur et
al., 2020), além disso, a alga beta-(1,3)-glucano possui alto peso molecular (maior que 500 kDa)
com alta atividade biológica (Daniells, 2016). Portanto, este beta-(1,3)-glucano linear de alto peso
molecular, quando cultivado em condições ideais, acumula mais de 90% da massa celular e não
requer nenhum método de extração tecnificado, como o de beta-glucano de levedura.
Da mesma forma, a estrutura linear e o tamanho de partícula do beta-(1,3)-glucano de
algas interagem diretamente com as células do sistema imunológico (Ott, et al., 2019). Outro

fator importante é a maior biodisponibilidade e facilidade na produção de beta-glucano de algas
quando comparados aos ramificados.

Considerações finais
Podemos concluir que os beta-glucanos podem ser uma ferramenta eficiente para os
produtores que tentam reduzir ou eliminar o uso de antibióticos na dieta de aves. Pois podem
atuar como uma solução dietética segura para avicultores contra patógenos entéricos,
aumentando a ação de modulação imunológica.
No entanto, a origem do qual o composto foi isolado e a variação estrutural podem
influenciar no modo de ação e sua eficácia. Embora o beta-glucano de levedura tenha alguma
ação de modulação imunológica, apresenta deficiências em termos de baixa biodisponibilidade,
baixo reconhecimento pelo sistema imunológico e uma faixa de dosagem mais ampla.
Com o maior conhecimento sobre a eficácia do beta-glucano na modulação da
imunidade, o beta glucano da alga tem resultados altamente promissores. Pode acumular altas
concentrações de beta-(1,3)beta-glucano, oferecendo a função de modulação imunológica a um
custo mais econômico.
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