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INTRODUÇÃO

Monogenea são vermes platelmintos que têm afetado

significativamente a produção de peixes dulcícolas e marinhos ao

redor do mundo. Monogeneas são essencialmente ectoparasitos de

peixes, sendo problemáticos aos hospedeiros por sua alta capacidade

de dispersão, impacto epizoótico e dificuldade para controle em

ambiente de confinamento Adicionalmente, além de apresentarem

alta especificidade parasitária, monogeneas possuem ciclo de vida

direto e curto, facilitando sua rápida disseminação no ambiente

aquático. Para mitigar os impactos causados por monogeneas, o uso

de moléculas terapêuticas efetivas, de baixo custo e seguras são

essenciais, pois possibilita a adoção de uma estratégia de controle

eficiente. Aqui, investigamos a atividade antiparasitária in vivo de

triclorfon no controle de D. cycloancistrium, ectoparasito de A.

gigas).

MATERIAL E MÉTODOS

Juvenis de A. gigas (77.96 ± 16.99 g; 26.05 ± 1.94 cm) naturalmente

parasitados foram distribuídos aleatoriamente em tanques circulares

(4 peixes/tanque) e submetidos a dois tratamentos, sendo um grupo

controle (apenas água destilada) e peixes tratados com 150 mg/L de

triclorfon, em triplicata.

Após banhos terapêuticos, os animais foram eutanasiados por secção

medular e as brânquias foram removidas, fixadas em formol 5% e os

parasitos identificados e quantificados para determinação dos índices

ecológicos de prevalência, abundância e intensidade média.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após os banhos terapêuticos, juvenis de arapaima expostos a 150

mg/L de triclorfon apresentaram reduções significativas (p<0.05) da

intensidade média e abundância média parasitária quando

comparados ao grupo controle (Tabela 1).

Tabela 1. Indices de prevalência (%), intensidade média e

abundância media (± desvio padrão) de Dawestrema cycloancistrium

parasitando brânquias de Arapaima gigas e eficácia de triclorfon

após banhos terapêuticos.

Concentrações de triclorfon (mg/L)
p-value

0 150

Prevalência (%) 100 91.7

Intensidade média

(I. min – I. max)

192.83 ± 72.04a

(109-315)

13.50 ± 11.15b

(3-33)
0.0002

Abundância média

(I. min – I. max)

192.83 ± 72.04a

(109-315)

12,27±11,33b

(0-33)
0.0002

Eficácia (%) 0 92.99

Letras distintas na mesma linha indicam diferenças significativas entre os

tratamentos (p<0.05) pelo teste de Mann-Whitney. I, intensidade; 0, grupo

controle, sem adição de triclorfon.

Figura 2. D. cycloancistrium coletados das brânquias de A. gigas.

CONCLUSÃO

Adicionalmente, também houve redução na prevalência de D.

cycloancistrium das brânquias de A. gigas submetidos ao triclorfon.

A eficácia do triclorfon contra D. cycloancistrium em A. gigas foi

de 92.99%.

Portanto, nossos resultados mostram que a aplicação de dois banhos

terapêuticos de 150 mg L-1 de triclorfon por 60 minutos são eficazes

no controle D. cycloancistrium em A. gigas.

Figura 1. Juvenis de A. gigas submetidos ao triclorfon.


