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Resumo

O desenvolvimento rápido de resistência a anti-
helmínticos tem demonstrado a limitada eficiência desse
método para a supressão das endoparasitoses em
ruminantes, e incentivado pesquisas com métodos
alternativos de controle parasitário. A utilização de
compostos químicos no tratamento anti-helmíntico de
animais, em associação com fungos nematófagos usados
no controle biológico, é uma estratégia que vem se
mostrando eficaz para a redução da densidade
populacional de nematódeos nos animais de produção.
Este trabalho teve por objetivo verificar através da
Concentração Inibitória Mínima (CIM), a suscetibilidade
in vitro da Duddingtonia flagrans frente aivermectina. As
CIMs variaram de 4 a 0,031µg/mL para albendazol,
tiabendazol e ivermectina, de 0,937 a 0,117µg/mL para o
levamisol e de 0,625 a 0,039µg/mL para o closantel,
dependendo do fungo testado. Os resultados mostram
que todos os fármacos antiparasitários testados, tiveram
efeito inibitório in vitro sobre os fungos nematófagos,
podendo comprometer suas ações como bioagentes de
controle biológico.
Palavra- chave:controle biológico, ectoparasitas,
D.flagrans.

Abstract

The rapid development of anthelmintic resistance has
shown the ineffectiveness of this method for the control
of endoparasites in ruminants, and encouraged research
on alternative methods of control. The use of chemicals
in the treatment of animals, in combination with the
nematophagous fungi used in biological control, it is a
strategy which has proven effective in reducing the
population of nematodes in livestock. This study aimed
to verify through the minimum inhibitory concentration
(MIC), the in vitro susceptibility of Duddingtonia flagrans

forward to ivermectin. The MIC of 4 to 0.031 g / ml for
albendazole, thiabendazole and ivermectin, 0.937 to 0.117
g / ml to levamisole and 0.625 to 0.039 g / ml to closantel,
depending on the tested fungi. The results show that all
anti-parasitic drugs tested had an inhibitory effect in vitro
of nematophagous fungi, which could endanger their
biological agents such as biological control measures.
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Introdução

O parasitismo gastrintestinal por nematódeos é um
significativo fator limitante nos sistemas de produção de
animais criados a campo (JOBIM et al., 2008). As
infecções têm importância econômica mundial na criação
de animais domésticos, em função de limitar a produção
de leite, reduzir o ganho de peso, além de comprometer
o desempenho reprodutivo e o sistema imunológico
(SOUSA et al., 2008).
Com o intuito de desenvolver outros métodos para
minimizar o uso de fármacos antiparasitários nas
estratégias de controle dos nematódeos de ruminantes,
especialmente em sistemas de produção em pastoreio
contínuo, o controle biológico mediante utilização de
fungos nematófagos parece ser uma realidade,
oferecendo uma alternativa eficiente e segura na redução
da população de ovos e larvas infectantes de nematódeos
gastrintestinais naspastagens (ARAÚJO et al., 2007).
Dentre os fármacos químicos, aivermectina é um
antiparasitário de amplo espectro, derivado das
avermectinas que apresenta atividade sobre os estágios
adultos e imaturos, em desenvolvimento e inibido de
nematódeos gastrintestinais e pulmonares de ruminantes
assim como em ectoparasitos. Entretanto, se desconhece
se o uso de controle biológico para endoprasitos pode
ser influenciado por um fármaco utilizado como
ectoparasito, que possam vir a ser util izados
concomitantemente e indiscriminadamente nos mesmos
animais.
Com esse intuito, o presente trabalho tem como objetivo
verificar a atividade invitro do fármacoivermectina,
preconizado para o tratamento anti-helmíntico e de
ectoparasitos de ruminantes, sobre a viabilidade de
fungos utilizados no controle biológico de endoparasitos.

Material e Metodos

O fármaco testado foi adquirido através de seu fabricante
na formulação de uso comercial e o fungo,
Duddingtoniaflagransfoi obtido através do CENARGEN
(Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e
Biotecnologia) – EMBRAPA (Distrito Federal).Para
ativação do fungo nematófago as amostras de
Duddingtoniaflagransforam semeadas em Ágar PDA
(Potato Dextrose Ágar) acrescido de ágar levedura e
incubadas a 25ºC por 48 horas com posterior visualização
das estruturas para confirmação da espécie.
Para o teste de suscetibilidade do fungo D. flagransfrente
á ivermectina se utilizou a técnica de Microdiluição em
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Caldo (MC), de acordo com o documento de referência
M38-A (CLSI, 2008) adaptado para a realização de testes
com fármacos antiparasitários e fungos nematófagos. A
partir da solução-estoque de cada fármaco foram
preparadas dez diluições sucessivas (1:2). O
antiparasitário foi diluído em caldo RPMI-1640, em
concentrações que variaram de 4 a 0,0078µg/mL de
ivermectina. Alíquotas de 100µL de cada concentração
dos antiparasitários foram dispensadas nos
poçoscorrespondentes. A cada poço foi adicionado 100µL
da solução do inóculo, preparada a partir da suspensão
conidial do fungo em salina estéril, e ajustada para
transmitância de 68 a 70% (0,4 x 104 a 5 x 104 UFC/mL)
(CLSI, 2008). O controle negativo constituiu-se de 200µL
do caldo RPMI-1640 e o controle positivo de 100µL do
caldo RPMI-1640 e 100µL do inóculo.As placas foram
incubadas a 32°C em estufa por até 72 horas e após
este período foi realizada leitura da Concentração
Inibitória Mínima (CIM).

Resultados e Discusão

No presente estudo visando esta compatibilidade, a
concentração inibitória mínima (CIM) para a
ivermectinafoi de 0,5µg/mLpara as duas cepas de D.

flagrans. Assim, os resultados obtidos evidenciaram que
os fungos testados podem ser inibidos pelo fármaco
avaliado. A técnica adaptada aos fármacos
antiparasitários se mostrou de fácil execução, rápida,
reprodutível e segura, podendo ser utilizada como rotina
em testes de compatibilidade aos anti-helmínticos.
A espécie Duddingtoniaflagrans, considerada a mais
promissora devido à abundância de clamidósporos, é a
mais estudada no controle das helmintoses dos
ruminantes (BRAGA et al., 2009). Possui ação predatória,
formando um tipo de armadilha que se caracteriza por
um sistema de hifas adesivas simples. (BRAGA et al.,
2008).
No presente estudo, a partir da metodologia empregada,
conclui-se que o fármaco testado apresentou efeito
inibitório frente aos exemplares de D. flagransutilizados
em controle biológico. Desta forma, os resultados ora
apresentados permitem antever que o conhecimentoda
compatibilidade dos produtos químicos sobre o

desenvolvimento dos fungos, é essencial para os
programas de controle integrado de parasitoses em
animais.
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