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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo verificar se diferentes espécies de gastrópodes Pomaceae e Melanoides estão
atuando como hospedeiros intermediários de diplostomídeos (parasitos de peixes digenéticos) na região da planície de
inundação do alto rio Paraná e utilizar sequências do gene citocromo oxidase I (COI) como marcador molecular para
auxiliar na identificação dessas espécies de diplostomídeos. Os moluscos foram coletados na lagoa das Garças na
planície de inundação do alto rio Paraná, MS. Até o momento foram coletados os moluscos Pomaceae canaliculata e P.
scalaris e  analisados  em  laboratório  para  a  triagem,  identificação  e  separação  dos  parasitos.  Dos  67  moluscos
analisados apenas um espécime de P. canaliculata estava parasitado por rédias de digenéticos. Os estágios larvais dos
parasitos isolados tiveram seu DNA extraído com o Kit  de extração em colunas (Promega). Posteriormente, o DNA
extraído foi amplificado via PCR e encaminhado para sequenciamento. A edição, alinhamento e análise das sequências
será feito com o auxílio do programa MEGA 6.0, e uma árvore filogenética de Máxima Verossimilhança será construída
com  o  programa  raxML.  As  análises  moleculares  possibilitarão  a  identificação  das  espécies  desses  parasitos
encontrados, o que contribuirá para a elucidação de quais são as espécies de moluscos que atuam como hospedeiros
intermediários no ciclo de vida de alguns digenéticos parasitos de peixes e aves na planície de inundação do alto rio
Paraná.

PALAVRAS-CHAVE: COI; Digenea; Melanoides; Parasitas de peixes; Pomaceae.

1 INTRODUÇÃO 

A planície de inundação do alto rio Paraná corresponde ao último trecho não represado do
Rio Paraná em território brasileiro, possuindo uma grande diversidade biológica e sendo de extrema
importância para a manutenção de espécies, principalmente aquelas que já foram eliminadas de
trechos superiores da bacia do rio, por conta de represamentos (AGOSTINHO; ZALEWSKI, 1996).
Esta é uma região que possui um ambiente favorável à ocorrência de uma diversidade de parasitos,
devido  a  uma  grande  variedade  de  habitats  aquáticos,  espécies  de  peixes  e  aves  piscívoras
presentes, assegurando, desta forma, a manutenção de seu ciclo de vida (SOUZA et al.,  2008;
TAKEMOTO  et  al.,  2009;  YAMADA,2016).  Dentre  os  parasitos  mais  comuns  registrados  em
espécies de peixe no local encontram-se os digenéticos, que estão globalmente distribuídos e são
comumente encontrados parasitando peixes de água doce (CHAPELL, 1995; TAKEMOTO et al.,
2009). Estes parasitos pertencem ao filo Platyhelminthes, classe Trematoda, e geralmente possuem
especificidade por determinados tecidos de seus hospedeiros, sendo que estes podem ser de uma
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mesma espécie ou espécies próximas (parasitos especialistas),  ou até hospedeiros de espécies
filogeneticamente distantes (parasitos generalistas) (EIRAS et al., 2011).

Entre  os  digenéticos  mais  comuns  na  região  destaca-se  a  superfamília  Diplostomoidea
Poirier,1886, sendo comumente denominados diplostomídeos. O ciclo de vida destes parasitos é
geralmente  complexo,  envolvendo  três  hospedeiros:  um  gastrópode  como  primeiro  hospedeiro
intermediário;  um  peixe  como  segundo  hospedeiro  intermediário;  e  uma  ave  piscívora  como
hospedeiro definitivo. Neste caso ocorre o “processo de favorecimento”, onde o parasito altera o
comportamento do hospedeiro intermediário (peixe) de forma a favorecer suas chances de alcançar
seu hospedeiro definitivo (ave), utilizando um sistema de presa-predador (COMBES et al.,  2002;
ROSSER et al., 2016). Desta forma a população de peixes é prejudicada, o que pode acarretar um
desequilíbrio ecológico e econômico, dado que os peixes são utilizados como fonte de renda para
diversas famílias da região (EIRAS et al., 2011).

Ainda que se tenha o conhecimento do ciclo de alguns diplostomídeos, os estágios larvais de
numerosos taxa ainda não são completamente conhecidos (SCHOLZ et al., 2000). Para a realização
de estudos acerca desta fase do ciclo destes parasitos inclui-se, usualmente, a análise de seus
primeiros hospedeiros intermediários, os moluscos. Poucos trabalhos foram realizados na planície
de inundação do alto rio Paraná quanto a estes organismos (DIAS et al., 2002; SOUZA et al., 2008),
sendo  que  Biomphalaria peregrina caracterizou-se  como  potencial  hospedeiro  para  este
tremátodeos (SOUZA, 2008).  Porém, dada a baixa prevalência de parasitismo nesta espécie de
molusco, há indícios de que outras espécies, nativas ou invasoras, possam estar atuando como
hospedeiro intermediário nesta região. Entre os gêneros mais frequentes de moluscos encontrados
na  planície  de  inundação  do  alto  rio  Paraná  temos  Pomaceae,  com  as  espécies  Pomaceae
canaliculata Lamark, 1822 (nativa),  Pomaceae scalaris d'Orbigny, 1835 (invasora) e o  Melanoides
(SOUZA et al., 2008).

Os estágios larvais destes diplostomídeos podem ser encontrados em diferentes sítios de
infecção, o que vai depender da espécie de molusco. As larvas (metacercárias) também podem ser
registradas em diferentes sítios de infecção (olhos e gônadas) em peixes. Metacercárias são de
difícil identificação específica, devido ao pequeno número de caracteres morfológicos diagnósticos.
Assim,  torna-se  indispensável  a  utilização  de  técnicas  de  biologia  molecular  para  a  correta
identificação  das  espécies,  e  esclarecimento  de  seu  ciclo  de  vida  (LOCKE et  al.,  2015).  Uma
ferramenta comumente utilizada para a identificação de espécies de Platyhelminthes são os genes
mitocondriais, mais especificamente as sequências da região do gene citocromo oxidase I (COI),
que podem fornecer úteis marcadores moleculares (VILAS; CRISCIONE; BLOUIN, 2005).

O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  verificar  se  diferentes  espécies  de  gastrópodes
pertencentes  a  Pomaceae  e  Melanoides estão  atuando  como  hospedeiros  intermediários  de
diplostomídeos (parasitos de peixes digenéticos) na região da planície de inundação do alto  rio
Paraná e utilizar sequências do gene citocromo oxidase I  (COI)  como marcador molecular para
auxiliar na identificação dessas espécies de diplostomídeos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 COLETA E TRIAGEM DAS AMOSTRAS

Os moluscos foram coletados durante o segundo semestre de 2017, na lagoa das Garças na
planície de inundação do alto rio Paraná no Mato Grosso do Sul. A identificação taxonômica dos
moluscos coletados foi realizada com o auxílio de especialistas do Laboratório de Zoobentos da
Universidade Estadual  de  Maringá.  Para a análise  dos moluscos fez-se a retirada do corpo do
indivíduo de dentro de sua concha, com cuidado para não danificá-lo. Com o auxílio de uma lupa,
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foram realizadas buscas e triagens dos parasitos,  atento principalmente á glândula digestiva.  A
identificação  do  estágio  de  desenvolvimento  dos  digenéticos  foi  realizada  com  o  auxílio  de
especialistas do Laboratório de Ictioparasitologia do Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e
Aquicultura  -  NUPÉLIA.  Os  parasitos  foram isolados  e  acondicionados  em tubos  eppendorf de
1,5mL, com água Milli-Q.

2.2 EXTRAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO E SEQUENCIAMENTO DO DNA

A extração  de DNA dos  diplostomídeos  foi  realizada com o  Kit  de  extração  em colunas
(Promega), de acordo com as instruções do fabricante. A amplificação do DNA dos espécimes via
PCR da região  COI  do DNA mitocondrial  foi  realizada de acordo com o protocolo  descrito  por
Moszczynska et al.  (2009). As amostras foram então purificadas com polietilenoglicol e enviadas
para o sequenciamento.

2.3 ANÁLISE DAS SEQUÊNCIAS

As sequências de DNA obtidas serão editadas e alinhadas utilizando o método MUSCLE e as
divergências genéticas (intra e interespecíficas) serão calculadas de acordo com a correção feita
pelo modelo de substituição nucleotídica Kimura 2-parâmetros com deleção parcial de gaps, com o
auxílio  do  programa  MEGA  6.0.  As  sequências  obtidas  serão  utilizadas  para  a  confirmação  e
identificação das espécies de acordo com a comparação de dados previamente disponibilizados no
GenBank. Além disso, será construída uma árvore filogenética com o programa raxML utilizando o
método  de  Máxima Verossimilhança  e  modelo  de  substituição  nucleotídica  GTR (General  Time
Reversible), com 1000 reamostragens de bootstrap.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram triados até o momento 67 espécimes de Pomaceae, 27 de P. canaliculata e 40 de P.
scalaris. Apenas um indivíduo de  P. canaliculata  estava parasitado por rédias de diplostomídeos,
sendo assim foi observada uma baixa prevalência de estágios larvais em espécies de moluscos
deste gênero. Não foi possível realizar a identificação morfológica dos parasitas encontrados, que
será viabilizada com a aplicação das técnicas moleculares. Poucos trabalhos foram realizados na
planície de inundação do alto rio Paraná quanto aos moluscos, sendo que apenas  Biomphalaria
peregrina,  até  o momento,  tinha se caracterizado como potencial  hospedeiro de diplostomideos
parasitos de peixes na região (SOUZA, 2004). Os resultados preliminares apontam para um novo
registro de moluscos atuando no ciclo de vida destes parasitos na região. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados parciais obtidos apontam que moluscos do gênero Pomaceae, estejam atuando
como hospedeiros intermediários de diplostomídeos na região da planície de inundação do alto rio
Paraná. A patogenia causada por diplostomídeos pode trazer sérios prejuízos à população de peixes
parasitados, já que seu comportamento é afetado de modo a facilitar sua predação por aves. Sendo
assim, a correta identificação destes parasitas através das análises moleculares será de extrema
importância e contribuirá para a elucidação do ciclo de vida destes importantes parasitos de peixes e
aves na região.
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