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RESUMO 
 

Monogenéticos são parasitas que apresentam alta especificidadecom seus hospedeiros, podendo estes ser 
ciclídeos, peixes de vasta importância econômica e ecológica. O objetivo deste trabalho foi identificar 
parasitas encontrados em brânquias de Geophagus sveni Lucinda, Lucena e Assis, 2010, provenientes do 
reservatório da Itaipu, Paraná. As brânquias foram retiradas e posteriormente analisadas com o auxílio de 
estereomicroscópio ótico. Os ectoparasitas encontrados foram preparados em Hoyer, entre lâmina e lamínula 
para observação de estruturas esclerotizada, como ganchos, âncoras, barras do haptor e complexo 
copulatório. Foram encontrados 17 monogenéticos nos 15 espécimes analisados, todos identificados como 
Sciadicleithrum kritskyi, da família Dactylogryridae Bychowsky, 1933. No Brasil há poucos estudos sobre 
monogenéticos, porém, devida a diversidade de peixes que o país apresenta, a diversidade destes parasitas 
pode ser ainda maior. Este trabalho contribui com um novo registro de ocorrência da espécie Sciadicleithrum 
kritskyi.   
PALAVRAS-CHAVE: Ciclídeos; Ectoparasitas; Sciadicleithrum kritskyi. 
 

1 INTRODUÇÃO  
 A classe Monogenea (Van Beneden, 1858) do filo Platyhelminthes, representa um 

dos grupos mais diversos de ectoparasitos de peixes, embora também ocorram em 
copépodes, anfíbios, répteis e mamíferos. São encontrados em ambientes marinhos, de 
água doce ou salobra e são observados vivendo em brânquias, nadadeiras, cavidade oral 
de peixes e em olhos de mamíferos (THATCHER, 2006). Os monogenéticos adultos são 
alongados ou circulares, medem de 1 mm a 3 cm de comprimento, apresentam aparelhos 
de fixação, localizados na região anterior e posterior do corpo e são providos de 
ganchos esclerotizados que servem para fixação do organismo ao hospedeiro 
(THATCHER, 1981; EIRAS, 1994).  

Os monogenéticos são hermafroditas e possuem ciclo de vida simples, dispensando 
a presença de hospedeiros intermediários. São altamente específico aos hospedeiros, 
desenvolvendo-se em uma única espécie de peixe ou em espécies filogeneticamente 
próximas, em alguns casos a especificidade entre eles podem ser utilizadas como 
ferramenta na identificação de seus hospedeiros (LAMBERT & GHARBI, 1995). 

Os ciclídeos, abundantes na América Central e do Sul, assim como outras espécies 
de peixes, são hospedeiros de uma variedade de parasitas, inclusive de monogenéticos 
(FERNANDES, 2017). 

Devido à importância econômica e ecológica dos ciclídeos, o objetivo desse estudo 
foi identificar os parasitas encontrados em brânquias de Geophagus sveni Lucinda, Lucena 
e Assis, 2010, provindos do reservatório da Itaipu, Paraná-Brasil. 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
  

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Esclerotizado&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospedeiro
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O reservatório da Itaipu apresenta 1350 quilômetros quadrados (780 no Brasil e 570 
km² o Paraguai), é o segundo maior lago artificial do mundo, menor apenas que o Lago 
Nasser, no Rio Nilo, Egito (SANTOS, 2007) o ponto de coleta dos espécimes de 
hospedeiros, dentro do reservatório, foi o Refúgio Biológico Bela Vista, Paraná, Brasil, com 
as coordenadas geográficas (25 °26′ 57″ S e 54°33′ 18″ O).  

Espécimes de Geophagus sveni foram coletados, com o auxílio de redes de espera 
de malhagens entrenós de 3, 5 e 4 cm. Os espécimes foram sacrificados por secção 
medular, acondicionados em recipientes plásticos contendo formol 10% e transportados até 
o Laboratório de Ictioparasitologia do Nupélia (Núcleo de Pesquisas de Limnologia, 
Ictiologia e Aquicultura) da UEM (Universidade Estadual de Maringá), onde foram 
identificados em nível de espécie segundo Lucinda et al. (2010). 

 Após a identificação taxonômica e a obtenção dos dados biométricos dos 
hospedeiros, as brânquias foram retiradas e colocadas em recipientes separados e 
numerados, contendo formaldeído 5%. Em seguida, os arcos branquiais foram separados 
com o auxílio de tesouras e pinças para análise em lupa estereoscópica. 

 Os ectoparasitas encontrados foram preparadas em Hoyer, entre a lâmina e a 
lamínula para observação de estruturas esclerotizada como ganchos, âncoras, barras do 
haptor e complexo copulatório (EIRAS; TAKEMOTO; PAVANELLI, 2006). Posteriormente, 
os espécimes já clarificados foram examinados microscópio óptico e para identificação da 
espécie foram utilizadas as descrições de Bellay et al. (2009).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Um total de quinze Geophagus sveni foram analisados e apenas dois estavam 
parasitados (13,3%), apresentando 17 monogenéticos. Estes hospedeiros mediam de 15,3 
a 19,05 cm de comprimento total e 12,8 a 16 cm de comprimento padrão e pesavam de 
72,25 a 145,38 g. Os parasitas foram identificados como Sciadicleithrum kritskyi, Bellay, 

Takemoto, Yamada & Pavanelli, 2009, família Dactylogyridae Bychowsky, 1933. As figuras 1, 
2 e 3 demonstram como foi realizado a identificação por comparação das estruturas. 

 

                       
 

Figura 1: Sciadicleithrum kritskyi Bellay, Takemoto, Yamada & Pavanelli, 2009.  A – Ilustração 
original de Bellay et al. (2009). B - Fotomicrografia de espécime coletado no presente trabalho. 

Escala: 100 µm.  
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   Figura 2:  Sciadicleithrum kritskyi Bellay, Takemoto, Yamada & Pavanelli, 2009. A - Ilustrações 
originais de Bellay et al. (2009). a. âncora dorsal; b. barra dorsal; c. barra ventral; e. gancho 1, 2, 

3, 4, 5,6, 7; f. ganchos 5; g. âncora ventral; Barras de escala: a – g: 25 µm. B - Fotomicrografia de 
espécime coletado no presente trabalho, objetiva de 100 x. a. âncora dorsal; b. barra dorsal; c. 

barra ventral; e. gancho 1, 2, 3, 4, 6, 7; f. gancho 5; g. âncora ventral. Escala: 100 µm. 
 

                 

Figura 3: Sciadicleithrum kritskyi Bellay, Takemoto, Yamada & Pavanelli, 2009. A – 
Ilustrações originais de Bellay et al. (2009) d. abertura vaginal; h. completo copulatório-vista 
ventral; 12,5 µm. B - Fotomicrografia de espécime coletado no presente trabalho. d. abertura 

vaginal; h. completo copulatório-vista ventral; objetiva de 10x. Escala: 100 µm. 

 
Para cada espécie de parasita, o haptor terá uma constituição de estruturas, o que 

faz com que essa região seja uma importante ferramenta nos estudos taxonômicos. O 
haptor é a principal característica morfológica encontrada nos monogenéticos, um aparelho 
de fixação que se localiza na região posterior do corpo, composta por âncoras, barras e 
ganchos, de tamanho, forma e número variável (THATCHER, 1981; EIRAS, 1994). 
Segundo Bellay et al. (2009), a característica mais distintiva de S. kritskyi que o distingue 
dos outros membros de Sciadicleithrum é a presença da barra dorsal com uma delicada 
projeção ântero-medial, a vagina é esclerotizada e abre-se em um grande receptáculo 
seminal. 

Sciadicleithrum kritskyi foi descrita por Bellay et al. (2009), nos filamentos branquiais 
de Geophagus proximus (Castelnau, 1855), coletados na planície de inundação do alto rio 
Paraná, porém esse peixe foi reclassificado em 2010 para Geophagus sveni por Lucinda, 
Lucena, e Assis. Na descrição original a prevalência foi de 100%, em nosso estudo, 
realizado com o mesmo hospedeiro, porém em outra localidade, dez anos depois da 
descrição, a infestação apresentou uma prevalência de 13,3%.  

No Brasil, o gênero Sciadicleithrum foi encontrado nos seguintes hospedeiros: Cichla 
ocellaris (Schneider, 1801), Geophagus brasiliensis (Quoy, Gaimard, 1824), Geophagus 
surinamensis (Bloch, 1791), Pterophyllum scalare (Schultze, 1823), Crenicichla niederleinii 
(Holmberg, 1891), Satanoperca jurupari (Heckel, 1840), S. pappaterra (Heckel, 1840) e 
Crenicichla labrina (Spix & Agassiz, 1831) (COHEN et al., 2013; LOPES et al., 2016). Na 
bacia hidrográfica do alto rio Paraná, o gênero Sciadicleithrum foi encontrado parasitando 
ciclídeos nativos, como o Geophagus brasiliensis e não nativos como Geophagus esveni, 
demonstrando afinidade por hospedeiros geneticamente próximos mesmo de regiões 
diferentes (BELLAY et al., 2009; YAMADA, et al., 2009). O gênero Sciadicleithrum também 
foi encontrado nas bacias hidrográficas dos rios Guandu, Araguari e Guamá (LOPES et al., 
2016).  
 
5 CONCLUSÃO 
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A identificação de espécies é importante para o conhecimento da biodiversidade e 
para o monitoramento das espécies já conhecidas. No Brasil, há poucos estudos sobre 
monogenéticos, portanto, devido a diversidade de peixes que o país apresenta, o número 
de espécies novas a serem descritas pode ser ainda maior. 
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