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INTRODUÇÃO

Dentre as espécies bacterianas que mais impactam os peixes tanto de ambiente

natural quanto nos diferentes sistemas produtivos, destaca-se a Flavobacterium

columnare, que provoca lesões na pele e brânquias apresentando altas taxas de

mortalidade. No Brasil, a bactéria é responsável por inúmeros prejuízos na

larvicultura e alevinagem de todas as espécies de peixes. Desta forma, este trabalho

teve como objetivo avaliar a virulência de F. columnare DV001 isolada de Tilápia-do-

nilo em pacu (Piracutus mesopotamicus), através do desafio por imersão.

MATERIAL E METODOS

A cepa, pertencente ao Banco de cepas do LAPOA foi repicada em meio líquido

Shieh e incubada a 28ºC por 24 horas sob agitação orbital. Após crescimento, o

caldo foi centrifugado a 1400 x g por 10 min a 4ºC para a retirada do meio de cultura,

foi realizada lavagem com PBS e concentração bacteriana foi ajustada por

absorbância em espectrofotômetro (460 mm).

40 pacus provenientes de piscicultura comercial, foram divididos tanques de 120

litros, sendo dois tanques para cada dose testada. Após aclimatação por 15 dias os

peixes (n=4) foram transferidos para baldes, contendo cinco litros de água e 150 ml

da dose a ser testada por 40 minutos. Os peixes do grupo controle foram imersos em

solução de PBS, todos os indivíduos receberam aeração constante durante o

período de imersão.

RESULTADOS

Os peixes de todos os grupos desafiados com a bactéria apresentaram letargia, perda de

apetite e lesões acinzentadas por toda superfície corporal.

A dose letal (DL50%) para o pacu foi imersão em concentração de 3 UFC x ml-1, com a

primeira mortalidade sendo registrada após 48 horas do desafio e última mortalidade 96

horas. Os peixes do grupo controle não apresentaram mortalidade ou sinais clínicos

característicos de columnariose.

Para confirmação da infecção a bactéria foi re-isolada de rim cranial de pacu moribundo,

após a confirmação de colônias rizoides puras, indicando a espécie alvo. Foi feita extração do

DNA genômico bacteriano e amplificação para o gene 16S rRNA utilizando os primers UN-20

e R1438 (Darwish and Ismaiel, 2005; Triyanto and Wakabayashi, 1999), após isto o produto

amplificado foi sequenciado pelo Centro de Recursos Biológicos e Biologia Genômica

(CREBIO), os cromatogramas gerados foram analisados manualmente e observando os

valores de Prhred para as bases sequenciadas , depois da devida correção e trimagem a

sequencia do gene 16S rRNA foi analisada pela ferramenta BLAST confirmando a identidade

da espécie, e a sequencia foi depositada no GenBank sob o numero de acesso NW732243.1.

CONCLUSÃO

Este foi o primeiro desafio por imersão realizado com F. columnare em pacu ressaltando a

virulência elevada da cepa DV001 em uma das espécies de peixe mais produzidas no Brasil,

trazendo modelo experimental para análise da virulência em F. columnare por imersão, nosso

estudo foi pioneiro no Brasil em obter modelo de infecção experimental por imersão, que não

utilize métodos abrasivos, o que facilita a reprodução do estudo.
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Gráfico. Mortalidade acumulativa para cada dose testada, no período de 

observação de 15 dias, eixo “x” horizontal número de peixes eixo  “y”  

vertical número de dias, 

Figura. Sinais observados após infecção experimental por imersão com a cepa de F. columnare DV001

Figura. Cromatograma obtido com o sequenciamento pelo método de 

Sanger, do produto amplificado do gene 16S rRNA

Figura. Eletroforese em gel agarose 
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