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RESUMO

Surtos de ectoparasitos monogenea em peixes tem levado a perdas na
criação de espécies de peixes nativas na Amazônia, assim os piscicultores
têm usado quimioterápicos convencionais, muitos dos quais são proibidos
pelos riscos de toxicidade e contaminação ambiental. Assim a pesquisa
atual está focada em terapias ecológicas e óleos essencias tem se tornado
importantes na aquicultura devido aos seus compostos bioativos. Este
estudo teve como objetivo investigar a eficácia anti-helmíntica in vitro e
in vivo, efeitos histopatológicos e hematológicos do óleo essencial de
Cymbopogon citratus (OE) em Colossoma macropomum. O óleo essencial
foi testado em concentrações de 100, 200, 300, 400 e 500 mg/L para
avaliar a eficácia in vitro contra monogenea Anacanthorus spathulatus,
Mymarothecium boegeri e Notozothecium janauachensis de C.
macropomum. Dois controles foram considerados para os ensaios in vitro,
um com agua do tanque de cultivo e outra com agua do tanque de cultivo
+ álcool 70%. Os principais compostos do óleo essencial foram o geranial
(45,7%) e neral (33,9%). A concentração de 500 mg/L dos ensaios in vitro
de EO mostraram 100% de eficácia contra os parasitos dentro de 5
minutos de exposição, causando danos estruturais no tegumento dos
monogenea. As concentrações de 400 e 300 mg/L foram 100% eficazes
com 10 min e 30 min de exposição, respectivamente. A concentração de
200 mg/L também teve eficácia de 100% em 30 minutos e o tratamento
de 100 mg/L foi 100% eficaz em 100 minutos de exposição. A mortalidade
total dos parasitos em ambos os grupos de controle ocorreu dentro de 7
h. A eficácia foi de 47,1% após banhos terapêuticos de 20 min por três
dias consecutivos com 60 mg/L deste OE. Além disso, 60 mg/L de EO foi a
mais alta concentração tolerada pelos peixes e tinha efeito anestésico,
além de causar aumento nos níveis de glicose plasmática e diminuição do
número de leucócitos e linfócitos, bem como hiperplasia, fusão lamelar,
deslocamento e aneurisma em brânquias de C. macropomum. Uma baixa
eficácia contra os monogenea foi mostrada, devido ao baixa concentração
deste OE tolerado por C. macropomum e a estratégia utilizada para nos
banhos terapêuticos, que pode ser melhorada com essa concentração de
60 mg/L em seis-sete banhos terapêuticos consecutivos com OE.          
Auxílio: CNPq/CAPES  Bolsista Produtividade em Pesquisa/CNPq    
PALAVRAS-CHAVE: Aquicultura, banhos terapéuticos, fitoterapia, sangue
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