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INTRODUÇÃO

A Flavobacterium columnare é uma bactéria muito importante para todas as

espécies de peixes produzidas em países de clima tropical, o agente é responsável

por provocar elevadas taxas de mortalidade e o seu tratamento é difícil, pela bactéria

já apresentar persistência aos antimicrobianos aprovados para uso na aquicultura

brasileira. Assim, este trabalho objetivou realizar o teste de sinergismo entre

tiamfenicol (TAP) e enrofloxacina (ENRO), antimicrobianos com potencial para uso

na aquicultura contra cepa DV001 de F. columnare.

MATERIAL E METODOS

Antes do início do teste, foram avaliadas as concentrações inibitórias mínimas (MIC)

de cada antimicrobiano separadamente, através do teste de microdiluição em caldo

seguindo protocolo da CLSI (Clinical Laboratory Standads Institute). Estes resultados

foram utilizados para desenho do teste de sinergismo seguindo protocolo descrito

por (Leber 2016). Para a realização do teste, foram utilizadas microplacas de 96

poços, nos quais os antimicrobianos diluídos foram dispostos de modo que

diferentes combinações de concentrações entre eles fossem obtidas, buscando

deste modo com os MICs preestabelecidos elaborar diluições da solução estoque,

de modo a buscar uma homogeneidade do número de concentrações acima e

abaixo dos respectivos MICs. As concentrações testadas variaram de 64-0,062 ug x

ml-1 e de 1,98-0,001 ug x ml-1 para TAP e ENRO respectivamente. A placa, foi

encubada a 28ºC por 48 horas, os poços onde não houve crescimento bacteriano

foram identificados visualmente e os valores de concentração inibitória fracionada

(FIC) foi aferido para cada um dos antimicrobianos pela formula abaixo:

RESULTADOS

Foi observada uma relação sinérgica entre TAP e a ENRO, reduzindo em um quarto a

concentração inibitória para cada um dos antimicrobianos, com valor índice de concentração

inibitória fracionada (ΣFIC) de 0,5. O valor foi observado quando as doses 0,5 e 0,031 ug ml-1

para TAP e ENRO respectivamente.

CONCLUSÃO

O estudo apresenta resultados inovadores sobre a atividade sinérgica de dois

antimicrobianos com potencial para uso na aquicultura mundial, enfatizando a redução da

quantidade de antimicrobianos utilizados. Todavia, estudos in vivo devem ser realizados para

avaliar a eficácia e viabilidade do tratamento nos sistemas de produção e mais estudos

voltados para compreender a eficácia antimicrobiana da combinação, através de testes

dinâmicos como curva do tempo de morte (Time-to kill curve), buscando informações que

possam nortear estudos, para compreender se este tipo de terapia promove maior ou menor

risco a indução de resistência em populações microbianas.
INTERAÇÃO

+

Ex. MIC do 

antimicrobiano 

(A) isoladoControle (+) 

sem fármaco

Ex. MIC do 

antimicrobiano 

(B) isolado

Valor de MIC em 

combinação < 

MIC isolado

Diluição 

seriada fator 2 

Antimicrobiano 

(A) sentido 12 -

2

Diluição seriada 

fator 2 

Antimicrobiano 

(B) sentido H - B

𝑭𝑰𝑪𝑿 =
𝑪𝑰𝑴 𝒅𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒊𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐𝒃𝒊𝒂𝒏𝒐 𝒙 𝒏𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒃𝒊𝒏𝒂çã𝒐

𝑪𝑰𝑴 𝒅𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒊𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐𝒃𝒊𝒂𝒏𝒐 𝒙 𝒊𝒔𝒐𝒍𝒂𝒅𝒐

FIC(A) + FIC(B):

0-0,5 – Sinérgica; 

0,6-0,8 – Aditiva; 

0,9-1 – Indiferente; 

>ou= 2 –

Antagônica; 

(EUCAST, 2000)

REFERÊNCIAS

EUCAST, 2000. Terminology relating to methods for the determination of susceptibility of bacteria to

antimicrobial agents. Clin. Microbiol. Infect. 6, 503–508. https://doi.org/10.1046/j.1469-0691.2000.00149.x

Leber, A.L., 2016. Clinical Microbiology Procedures Handbook, 4th ed. ASM Press, Washington, DC.

mailto:daniel.reis@unesp.br

