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RESUMO 

 

O filo Myxozoa compreende organismos parasitários que infectam vertebrados, 

principalmente peixes, em diversas regiões do Brasil e do mundo. Com mais de 

2180 espécies já descritas os mixosporídeos estão entre os patógenos mais 

importantes que infectam peixes tanto de ambiente natural como de sistemas de 

criação. Neste estudo, foram realizadas coletas no ano de 2012, onde foram 

capturados 13 espécimes de piraputanga (Brycon hilarii) e 14 espécimes de piauçu 

(Leporinus macrocephalus) oriundos de pisciculturas do estado de São Paulo. 

Foram encontrados mixosporídeos infectando o rim de B. hilarii e o filamento 

branquial de L. macrocephalus. Para a identificação das espécies de parasitos, foi 

utilizada a microscopia de luz para a análise morfológica e, também, histopatológica 

para a observação das alterações decorrentes do parasitismo. A análise 

ultraestrutural foi realizada para verificar a interação parasita-hospedeiro do 

mixosporídeo encontrado na piraputanga. A análise filogenética do gene 18S rDNA 

avaliou a relação entre as espécies identificadas com outras espécies de  

mixosporídeos já descritas. Uma nova espécie de Myxobolus foi descrita neste 

estudo infectando o rim de B. hilarii e a caracterização molecular e filogenética de 

Henneguya leporinicola, encontrado infectando o filamento branquial de L. 

macrocephalus, foi realizada. No estudo filogenético, utilizando o método de Máxima 

Verossimilhança para ambas as espécies, verificou-se que as espécies de 

mixosporídeos se agruparam primeiro de acordo com a ordem do hospedeiro 

Characiforme e pelo tropismo tecidual. A análise molecular demonstrou diferenças 

genéticas significativas em comparação com outras espécies já descritas na América 

do Sul e em outros países. 

 

Palavras-chaves: Henneguya, Myxobolus, gene 18S rDNA, mixosporídeos, 

piraputanga, piauçu. 
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ABSTRACT 

The Myxozoa phylum comprises parasitic organisms that infect vertebrates, mainly 

fish, in many areas from Brazil and from the world. With more than 2180 species 

already described, myxosporeans are among the most important fish pathogens 

which infect both natural environment and breeding systems. In this study, captures 

were made in 2012, where 13 specimens of piraputanga (Brycon hilarii) and 14 

specimens of piauçu (Leporinus macrocephalus) proceeding from fish farms in the 

state of Sao Paulo were capured. Myxosporeans were found infecting the kidney of 

B. hilarii and the gill filament of L. Macrocephalus. For the identification of parasite 

species, it was used light microscopy for morphological and histopathological 

analyzes to observe the damage caused by parasitism. The ultrastructural analysis 

was performed to verify the host-parasite myxosporean interaction found on 

piraputanga. The phylogenetic analysis of 18S rDNA evaluated the relation between 

the species identified with other myxosporean species already described. A new 

Myxobolus species was described in this study infecting the kidney of B. hilarii and 

molecular characterization and phylogenetic of Henneguya leporinicola, infecting the 

gill filament of L. macrocephalus, was performed. In phylogenetic study, using the 

method of Maximum Likelihood for both species, it was observed that the species of 

myxosporean grouped according to the order of the host Characiform and the tissue 

tropism. Molecular analysis showed significant genetic differences with other 

described species in South America and other countries. 

 

Keywords: Henneguya, Myxobolus, 18S rDNA gene, myxosporean, piraputanga, 

piauçu. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Nas últimas cinco décadas, a produção de pescado global tem crescido 

constantemente com uma taxa média anual de 3,2%, ultrapassando, assim, o 

crescimento da população mundial. E devido a grande expansão na produção de 

peixes, a China tem sido responsável pelo crescimento na disponibilidade de peixes 

em todo o mundo (FAO, 2014). 

 A América do Sul possui o maior número de espécies nativas, com cerca de 

8.000 espécies, representando 24% das espécies descritas em todo o mundo 

(SCHAEFER, 1998). O Brasil possui a mais rica fauna de peixes de água doce do 

mundo, com aproximadamente 2578 espécies descritas e muitas outras espécies 

ainda são desconhecidas (BUCKUP; MENEZES; GHAZZI, 2007) e, além disso, no 

país se encontra cerca de 12% da água doce disponível no planeta (BRASIL, 2009).  

O consumo de pescado no Brasil vem aumentando ao longo dos anos 

(INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS - IBAMA, 2008), devido à alta qualidade dos nutrientes encontrados 

na carne do peixe (WOO, 2006). O país é o segundo produtor de pescado da 

América do Sul e o décimo segundo do mundo, com 629.301 toneladas em 2011, o 

que corresponde a 1% de toda produção mundial (FAO, 2012). 

A aquicultura, produção de organismos aquáticos em cativeiro, atualmente, é 

uma atividade agrícola que cresce significativamente no Estado de São Paulo, 

ocupando a segunda maior produção de peixes dulcícolas no Brasil, 

correspondendo a 66% da produção total da região Sudeste (BRASIL, 2007). 

Várias espécies de peixes se destacam com potencial para a piscicultura, 

como a piraputanga (Brycon hilarii Syn B. microlepis Perugia, 1897) e o piauçu 

(Leporinus macrocephalus Garavello e Britski 1998). 

O gênero Brycon possui cerca de 40 espécies descritas e dentro deste 

gênero, algumas espécies apresentam grande importância econômica (LIMA, 2003). 

Brycon hilarii, popularmente conhecida como piraputanga, é encontrada na 

bacia do Rio Paraguai (SANCHES; GALETTI, 2006). É um peixe reofílico facilmente 

encontrado embaixo de árvores e próximas a plantas aquáticas, onde encontram 

alimento e refúgio. Tem papel importante na dispersão de sementes, contribuindo 

para a distribuição das espécies vegetais ao longo das matas ciliares durante o 
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período reprodutivo (BANACK; HORN; GAWLICKA, 2002; REYS; SABINO; 

GALETTI, 2009). 

Leporinus macrocephalus é uma espécie conhecida popularmente como 

piauçu ou piauvuçu, pertencente à família Anostomidae, com grande destaque em 

sistemas de criação no Brasil devido ao alto potencial zootécnico, boa qualidade da 

carne e a fácil adaptação ao cultivo intensivo (RODRIGUES; NAVAROO; MENIN, 

2006). Apresenta hábito alimentar onívoro, consumindo, principalmente, vegetais e 

sementes (ADRIAN et al., 1994). 

Tanto em ambiente natural como em pisciculturas, os peixes podem ser 

hospedeiros de diversos organismos que podem afetar seu desenvolvimento 

(EIRAS; PAVANELLI; TAKEMOTO, 2004; WOO, 2006). 

Dentre esses organismos, o filo Myxozoa, um grupo de parasitas com mais de 

2180 espécies, tem grande destaque entre os agentes etiológicos de doenças de 

peixes dependendo da espécie (FEIST; LONGSHAW, 2006) e são responsáveis por 

altas taxas de mortalidade em várias partes do mundo (LOM; DYKOVÁ, 2006). Estes 

parasitas podem lesar significativamente seus hospedeiros levando-os a morte 

(KENT et al., 2001; ALLEN; BERGERSEN, 2002; WOO, 2006). 

Mixosporídeos são endoparasitas que infectam vários órgãos e apresentam 

especificidade tanto ao hospedeiro quanto ao tecido que infectam (BÉKÉSI; 

SZÉKELY; MOLNÁR, 2002). São organismos pluricelulares e suas formas 

resistentes, denominadas esporos, constituem-se da junção de duas a sete valvas, 

dependendo da espécie, apresentando de uma a sete cápsulas polares, cada uma 

contendo um filamento espiralado em seu interior, denominado filamento polar. E no 

interior dos esporos encontra-se um ou mais esporoplasmas, que são as células 

infectantes para o novo hospedeiro (EIRAS, 1994).  

Mixosporídeos podem parasitar, além dos peixes, outros hospedeiros como 

mamíferos (FRIEDRICH et al., 2000), moluscos (YOKOYAMA; MASUDA, 2001), 

aves aquáticas (BARTHOLOMEW et al., 2008), répteis (ROBERTS et al., 2008) e 

anfíbios (HARTIGAN et al., 2012). 

Com o avanço da biologia molecular e dos estudos filogenéticos do gene 18S 

rDNA, estes parasitas, que anteriormente eram classificados como protozoários 

passaram a ser classificados como metazoários (SMOTHERS et al., 1994; WOO, 

2006). 
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Através dos estudos filogenéticos utilizando a caraterização dos genes 28S e 

18S rDNA, alguns autores passaram a classificar os mixosporídeos como cnidários 

ou próximos ao bilatéria (SIDDALL et al., 1995; KIM; KIM; CUNNINGHAM, 1999; 

EVANS et al., 2008). 

De acordo com Siddall et al. (1995) e Cannon e Wagner (2003) a cápsula 

polar dos parasitas mixosporídeos assemelham-se aos nematocistos dos cnidários 

tanto na sua morfologia como na função. Mas, ainda assim, são necessários novos 

estudos para a elucidação da posição taxonômica dos mixosporídeos.  

O ciclo de vida dos mixosporídeos ainda não é totalmente elucidado. 

Atualmente a teoria aceita é que estes organismos possuem dois tipos de 

hospedeiros: um invertebrado (Anellida), geralmente uma oligoqueta, e um 

hospedeiro vertebrado, principalmente peixes. A forma actinosporo é designada 

quando seu desenvolvimento ocorre no hospedeiro intermediário (invertebrado), 

onde os esporos livres na água são ingeridos pelas oligoquetas e, em contato com o 

epitélio intestinal, extrudam o filamento polar, ancorando-se no tecido do hospedeiro. 

Divisões celulares se iniciam formando novos parasitas, no caso actinosporos 

maduros, que são liberados na água pela morte ou defecação das oligoquetas. Por 

fim, os actinosporos livres na água entram em contato com os hospedeiros 

definitivos (vertebrados), ancorando-se nos tecidos novamente pelo filamento polar, 

onde se inicia uma nova divisão celular originando os plasmódios onde são 

formados os esporos que, quando maduros após o rompimento do plasmódio ou 

após a morte do hospedeiro com desintegração dos tecidos, são liberados na água, 

iniciando-se, assim, um novo ciclo biológico (FEIST; LONGSHAW, 2006). 

Algumas espécies de mixosporídeos que infectam peixes de sistemas de 

criação tem destaque por causarem diminuição na produtividade (ADRIANO; 

ARANA; CORDEIRO, 2005, 2006; FEIST; LONGSHAW, 2006; NALDONI et al., 

2009). 

Doenças causadas por mixosporídeos não consistem apenas na letalidade de 

seus hospedeiros, mas, também, pelos danos que esses parasitas causam nos 

tecidos infectados (BARASSA; CORDEIRO, 2003). 

As brânquias são os órgãos mais acometidos por infecções de 

mixosporídeos, uma vez que o parasita compromete a respiração de seu hospedeiro 

(ROBERTS, 2001), isso ocorre devido à fusão das lamelas secundárias. A presença 

de plasmódios de Henneguya spp. nas brânquias de peixes hospedeiros podem 
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causar grave infecção, levando a um maior contato/fusão das lamelas secundárias, 

dificultando a troca gasosa do hospedeiro (EIRAS, 2002; NALDONI et al., 2011). 

Myxobolus cerebralis Hofer (1903), é a espécie de mixosporídeo mais 

conhecida e estudada, sendo um parasita de salmonídeos encontrado na Europa e 

na América do Norte, cuja infecção reduz as populações de peixes principalmente 

em ambientes naturais (FEIST; LONGSHAW, 2006). O parasita se aloja na 

cartilagem da coluna vertebral dos peixes, provocando um processo inflamatório que 

comprime o tronco encefálico e a medula espinhal, fazendo com que o peixe nade 

em movimentos rotatórios, sendo assim denominada de “doença do rodopio” (ROSE 

et al., 2000). 

Em piauçu oriundo de pisciculturas, infectado por Henneguya leporinicola 

Martins et al. (1999), pode-se observar que o cisto do parasita estava envolto por 

uma camada de fibroblasto e intensa inflamação, pressionando o filamento branquial 

e comprometendo a eficiência respiratória do órgão. Além disso, a infecção pelo 

parasita desencadeou uma hemorragia e inflamação no epitélio das brânquias, bem 

como lesões nos filamentos branquiais (MARTINS et al., 1999). 

 As características dos plasmódios e esporos tem sido a principal ferramenta 

para a descrição de mixosporídeos, mas estes estudos têm encontrado várias 

dificuldades devido à baixa variabilidade morfológica interespecífica dos esporos 

(FERGUSON et al., 2008). 

 De acordo com Eszterbauer (2004) o tropismo pelo tecido como sítio de 

desenvolvimento do parasita possui um papel fundamental na determinação das 

relações filogenéticas entre as espécies de mixosporídeos. 

 Com isso, nos últimos anos, Andree  et al. (1999) e Bahri, Andree e Hedrick 

(2003) sugeriram o sequenciamento do gene 18S rDNA para a caracterização 

destes parasitas. Assim, para a caracterização das espécies de mixosporídeos, além 

das características morfológicas dos esporos realizadas pelas técnicas de 

microscopia, o sequenciamento do gene 18S rDNA tem sido, também, muito 

utilizado para a descrição e/ou identificação de espécies (BAHRI; ANDREE; 

HEDRICK, 2003). 

 Neste estudo são apresentados dados morfológicos, moleculares, 

filogenéticos, histopatológicos e ultraestruturais de uma nova espécie de 

mixosporídeo descrita infectando o rim de B. hilarii e dados moleculares, 

filogenéticos e histopatológicos de Henneguya leporinicola Martins et al. 1999, 
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espécie que infecta o filamento branquial de L. macrocephalus, ambas espécies 

procedentes de pisciculturas do Estado de São Paulo. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Caracterizar as espécies de mixosporídeos encontrados infectando 

piraputanga (B. hilarii) e piauçu (L. macrocephalus) oriundos de sistemas de criação 

do estado de São Paulo e a relação parasita-hospedeiro. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar estudos taxonômicos de mixosporídeos parasitos de piraputanga 

oriundos de sistemas de cultivo; 

 Realizar estudo molecular a partir da sequência do gene 18S rDNA das 

espécies de mixosporídeos parasitas de piraputanga (B. hilarii) e piauçu (L. 

macrocephalus); 

 Avaliar a relação filogenética destes parasitas em relação a outros 

mixosporídeos descritos na América do Sul e, também, em outros países; 

 Analisar a interação parasito-hospedeiro através de estudos histopatológicos 

das espécies de mixosporídeos encontradas em piraputanga e piauçu; 

 Analisar a interação parasito-hospedeiro através de estudos ultra-estruturais 

de B. hilarii infectado por mixosporídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Parasitologia, do 

Departamento de Medicina Veterinária – ZMV, da Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos – FZEA/USP, campus de Pirassununga.  

 

3.1 COLETA DOS PEIXES 

 

Os procedimentos experimentais deste trabalho foram aprovados pelo Comitê 

de Ética FZEA/USP processo 14.1.391.74.9 (Anexo). 

As coletas foram realizadas, com auxílio de redes, durante o período de 2012, 

em duas pisciculturas do estado de São Paulo: uma localizada no município de Mogi 

Mirim, onde foram examinados 13 peixes da espécie B. hilarii e 5 peixes da espécie 

L. macrocephalus e outra localizada no município de Santa Cruz da Conceição, 

onde foram examinados 9 peixes da espécie L. macrocephalus. 

Os peixes foram transportados vivos até o laboratório, onde foram 

eutanasiados por overdose de benzocaína e necropsiados com exposição das 

brânquias e da cavidade abdominal, a fim de se detectar possíveis alterações nos 

órgãos e presença de parasitas ou cisto do filo Myxozoa.  

Esta dissertação foi dividida em dois capítulos e cada capítulo gerou um 

artigo.  
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4 CAPÍTULO 1 

Análise histopatológica, ultraestrutural e filogenética de Myxobolus sp. nov. 1 
(Myxozoa, Myxosporea) parasita do rim de Brycon hilarii oriunda de 
piscicultura do estado de São Paulo, Brasil.  
 

Resumo 

 

Myxobolus sp. nov. 1 foi descrita com base na morfologia, histopatologia, ultra-

estrutura e sequenciamento do gene 18S rDNA. Esta nova espécie infecta o rim de 

Brycon hilarii (Valenciennes, 1850) (Characiformes: Bryconidae) provenientes de 

piscicultura do estado de São Paulo, Brasil. Treze espécimes de B. hilarii foram 

examinados e 100% das espécies apresentavam plasmódios arredondados e 

brancos no rim. Os esporos maduros eram arredondados e as cápsulas polares 

eram alongadas e de igual tamanho. A análise histopatológica revelou 

desenvolvimento plasmodial nos túbulos renais causando compressão e deformação 

dos tecidos adjacentes e destruição de células dos túbulos renais. A análise 

ultraestrutural demonstrou contato direto entre a parede plasmodial e o tecido do 

hospedeiro e desenvolvimento plasmodial assíncrônico. A análise filogenética de 

Myxobolus/Henneguya spp. da América do Sul, com base no sequenciamento do 

gene 18S rDNA, demonstrou o agrupamento de mixosporídeos em dois clados 

principais. O agrupamento foi baseado, principalmente, na especificidade do 

hospedeiro. Myxobolus sp. nov. 1 agrupou em um pequeno subclado juntamente 

com outras Myxobolus spp. parasitas de B. hilarii. 

 

Palavras-chave: Myxozoa, gene 18S rDNA, Brycon, parasita, pisciculturas. 
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Abstract  

 

Myxobolus sp. nov. 1 was described, based on morphology, histopathology, 

ultrastructure and 18S rDNA sequencing, infecting kidney of the Brycon hilarii 

(Valenciennes 1850) (Characiformes: Bryconidae) coming from fish farming in the 

state of São Paulo, Brazil. Thirteen specimens of B. hilarii were examined, and 100% 

had round and white plasmodia in the kidney. The mature spore were rounded and, 

the polar capsules were elongated and of equal size. Histopathological analysis 

revealed plasmodial development in the renal tubules causing compression and 

deformation of adjacent tissues and destruction of cells of renal tubules. The 

ultrastructural analysis showed direct contact between the plasmodial wall and the 

host tissue and asynchronous plasmodial development. The phylogenetic analysis of 

South American Myxobolus/Henneguya spp., based on 18S rDNA sequencing, 

showed the clustering of myxosporeans into two main clades. Clustering was mainly 

based on host specificity; M. hilarii sp. nov. clustered in a small sub clade together 

with two other Myxobolus spp. parasites of B. hilarii.  

 

Keywords: Myxozoa, 18S rDNA gene, Brycon, parasite, fish farm. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

Myxozoas estão entre os parasitas mais abundantes na natureza (GÓMEZ et 

al., 2014), tendo como hospedeiros vertebrados, principalmente peixes, tanto em 

ambiente natural como em pisciculturas (FEIST; LONGSHAW, 2006; FLEURANCE 

et al., 2008; GÓMEZ; BARTHOLOMEW; SUYER, 2014). Entre os mixosporídeos, o 

gênero Myxobolus Bütschli (1882) é o mais conhecido, com mais de 800 espécies 

descritas (EIRAS; MOLNÁR, 2005; LOM; DYKOVÁ, 2006; EIRAS; ZHANG; 

MOLNÁR, 2014), dos quais 38 foram registradas em peixes sul-americanos de água 

doce (EIRAS; ZHANG; MOLNÁR, 2014). Das espécies de Myxobolus sul americanas 

Myxobolus oliveirai Milanin et al. 2010, Myxobolus brycon Azevedo et al. 2011, 

Myxobolus piraputangae Carriero et al. 2013 e Myxobolus umidus Carriero et al. 

2013, foram descritas infectando Brycon hilarii (VALENCIENNES, 1850) (Syn. 

Brycon microlepis PERUGIA, 1897) em ambiente natural. 

 Brycon hilarii é um characiforme da família Bryconidae e é endêmica da Bacia 

do Rio Paraguai (RESENDE, 2003). É popularmente conhecida no Brasil como 

"piraputanga" e pode chegar até 50 cm de comprimento e 3,4 kg de peso (FROESE; 

PAULY, 2013). Devido à sua grande aceitação no mercado e crescimento rápido, B. 

hilarii tem despertado o interesse dos criadores de peixes brasileiros (MENDONÇA; 

MELO, 1994), com 265.000 kg produzidos em 2011 (MINISTÉRIO DA PESCA E  

AQUICULTURA - MPA, 2011). 

 No presente estudo foi descrita uma nova espécie de mixosporídeo infectando 

os rins de B. hilarii de piscicultura do Estado de São Paulo, Brasil.  

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Treze espécimes de B. hilarii foram capturados de uma piscicultura no estado 

de São Paulo, Brasil, em 2012. Após a captura usando redes, os peixes foram 

imediatamente transportados vivos para o laboratório, onde foram eutanasiados com 

overdose de benzocaína, de acordo com a Lei Brasileira (Lei Federal No. 11794 de 

08 de outubro de 2008 e Decreto Federal No. 6899 de 15 de julho de 2009) e 

examinados em busca de plasmódios. Para a análise morfológica, um plasmódio foi 

separado do tecido do hospedeiro, colocado sobre uma lâmina e rompido. Trinta e 

quatro esporos maduros foram fotografados e medidos utilizando-se um computador 
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equipado com um software de captura de imagem Axivision 4.1 acoplado ao 

microscópio 2 Zeiss. As dimensões dos esporos foram obtidas de acordo com Lom e 

Arthur (1989) e dadas em micrômetros como média ± desvio padrão (SD). Para a 

análise histopatológica, fragmento do tecido infectado foi fixado em formol 

tamponado 10% e incluído em parafina. Cortes semi-finos de 4 µm de espessura 

foram corados com hematoxilina-eosina (ADRIANO et al., 2002). Para a microscopia 

eletrônica de transmissão, plasmódios foram fixados em glutaraldeído a 2,5% em 

tampão de cacodilato de sódio 0,1 M (pH 7,4) durante 12 h, lavados em solução de 

glicose-salina durante 2 h e pós-fixados em OsO4. Após a desidratação usando uma 

série de passagens por acetonas, a amostra foi incorporada em resina 812 EMbed 

(Electron Microscopy Sciences, Hatfield, PA, EUA). Cortes ultrafinos foram 

duplamente corados com acetato de uranila e citrato de chumbo e examinados em 

um microscópio eletrônico LEO 906 a 60 kV (NALDONI et al., 2009). 

Para a análise molecular, três plasmódios foram isolados a partir do tecido de 

três espécimes de B. hilarii e colocados, separadamente, em um microtubo de 1,5 ml 

contendo etanol absoluto. O DNA das três amostras foram extraídos usando o 

DNeasy® Blood & Tissue Kit (QIAGEN, EUA), de acordo com as instruções do 

fabricante e quantificado em espectrofotômetro a 260 nm. Para a amplificação do 

gene 18S, foram realizadas, separadamente, reações de PCR para cada uma das 

três amostras, com um volume final de 25 µL, o qual continha 10-40 ng de DNA 

extraído, 1× tampão de PCR (Sigma-Aldrich), 2,5 mM MgCl2, 0,2 mM de dNTP, 1U 

de Taq DNA polimerase (Sigma-Aldrich), 0,2 pmol de cada primer, e água ultrapura 

(Barnstead/Thermolyne, Dubuque, IA, EUA). Os pares de primers utilizados para a 

PCR foram Erib1 (senso): 5'-ACCTGGTTGATCCTGCCAG-3' (BARTA et al., 1997), 

Act1r (anti-senso): 5'-ATTTCACCTCTCGCTGCCA-3' (HALLET; DIAMANT, 2001), 

amplificando 1000 pares de base (pb). A partir desta sequência foi construído o 

primer Tedf (senso): 5'-AATTACCCAATCCAGACAAT-3', para ser utilizado com o 

primer Erib10 (anti-senso): 5'-CTTCCGCAGGTTCACCTACGG-3' (BARTA et al., 

1997), para a amplificação de 1600 pb (Figura 1). A amplificação do gene 18S rDNA 

foi realizada em um termociclador (Eppendorf, Hamburgo, Alemanha) com uma 

etapa inicial de desnaturação por 5 min a 95°C, seguido por 35 ciclos de 

desnaturação a 95°C durante 60 s, anelamento a 58 - 64°C durante 60 s, e extensão 

a 72°C durante 90-120 s, e uma etapa de extensão final a 72°C durante 5 min 

(ADRIANO et al., 2012). Os produtos amplificados pela PCR foram visualizados por 
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eletroforese em gel de agarose a 1,5% em tampão TAE (Tris-acetato de EDTA), 

corados com Sybr Safe DNA (Invitrogen, Life Technologies, CA, EUA), e analisados 

em transiluminador Stratagene 2020E. Os tamanhos dos fragmentos amplificados 

foram comparados com o 1Kb plus DNA Ladder (Invitrogen, Life Technologies, CA, 

EUA). Os produtos de PCR foram purificados utilizando o kit QIAquick PCR 

Purification (Qiagen, EUA) e sequenciados utilizando os mesmos pares de primers 

para a amplificação, bem como primers adicionais: MC5 (senso): 5'-

CCTGAGAAACGGCTACCACATCCA-3' (MOLNÁR et al., 2002) e MC3 (anti-senso): 

5'-GATTAGCCTGACAGATCACTCCACGA-3' (MOLNÁR et al., 2002) com a 

finalidade de sobrepor os fragmentos obtidos. O sequenciamento foi realizado 

utilizando o kit BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing (Applied BiosystemsTM 

Inc., CA, EUA) e um sequenciador ABI 3730 DNA (Applied BiosystemsTM). 

 
Figura 1 – Localização dos primers utilizados na amplificação e no sequenciamento do gene 

18S rDNA. 

 

As sequências de DNA obtidas foram visualizadas e editadas com o programa 

BioEdit 7.1.3.0 (HALL, 1999) e comparadas com outras sequências de 

mixosporídeos disponíveis no banco de dados da plataforma NCBI utilizando o 

BLASTn. 

A sequência parcial do gene 18S rDNA obtida e mais 24 sequências do gene 

18S rDNA de mixosporídeos parasitas de peixes da América do Sul, disponíveis no 

banco de dados da plataforma do NCBI, foram utilizadas nas análises filogenéticas. 

Ceratomyxa shasta e Ceratomyxa seriolae foram utilizadas como grupo externo. As 
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sequências de nucleotídeos foram alinhadas pelo ClustalW (THOMPSON et al. 

1994) acoplado ao programa BioEdit 7.1.3.0 (HALL, 1999), com configurações 

padrões. O programa jModelTest 0.1 (POSADA, 2008) foi utilizado para determinar o 

melhor modelo evolutivo de substituição de nucleotídeos, que determinou o modelo 

reversível tempo geral com parâmetro gama (GTR + G) como o melhor ajuste. O 

programa PhyML3.0 (GUINDON et al., 2010) foi utilizado para realizar a análise de 

Máxima Verossimilhança, usando um bootstrap com 1000 repetições e o modelo 

evolutivo GTR+G. A árvore filogenética foi visualizada no programa FigTree v1.3.1 

(RAMBAUT, 2008) e editada com Adobe PhotoShop (Adobe Systems Inc., CA, 

EUA). 

 

4.3 RESULTADOS 

 

Todos os espécimes de B. hilarii examinados continham, no rim, inúmeros 

plasmódios de uma espécie do gênero Myxobolus ainda não descrita. 

 

Descrição de Myxobolus sp. nov. 1 (Figs. 2-6) 

 

 
Figura 2 – Fotomicrografia de esporos maduros de Myxobolus sp. nov. 1 do rim de Brycon 

hilarii. Barra: 10 µm. 

 

Plasmódio: plasmódios brancos e arredondados, medindo 0,3-1,0 mm, foram 

encontrados no rim de B. hilarii. A análise histopatológica revelou que os primeiros 

estágios de desenvolvimento do plasmódio ocorrem nos túbulos renais (Figura 3A) e 
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seu desenvolvimento causou compressão e destruição das células e estruturas dos 

túbulos renais (Figura 3B). Em estágios avançados, os plasmódios causaram 

compressão dos túbulos e dos capilares adjacentes (Figura 3B). Nenhum processo 

inflamatório foi observado nos locais da infecção. A análise ultraestrutural 

demonstrou que os plasmódios se encontravam delimitados por uma parede de 

membrana única em contato direto com o tecido do hospedeiro e numerosas 

mitocôndrias no ectoplasma (Figuras 4A-C, 5). O desenvolvimento do plasmódio foi 

assincrônico, com estágios precoces de desenvolvimento de esporos imaturos na 

periferia e esporos maduros na porção central do plasmódio. Uma camada de 

material fibrilar foi observada em algumas regiões do ectoplasma do plasmódio 

(Figura 4). 

 
Figura 3 – Fotomicrografia de cortes histopatológicos do rim de Brycon hilarii infectado com 
Myxobolus sp. nov.1. A: demonstra a parede plasmodial (seta preta) com esporos (s) nos 
túbulos renais (rt), interstício (it). Barra: 10 µm. B: plasmódio (P), causando compressão e 
deformação do túbulo renal (rt) e capilares (cp). Barra: 20 µm. 
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Figura 4 – Eletromicrografia de transmissão de plasmódio de Myxobolus sp. nov. 1 no rim de 
Brycon hilarii. A: interação parasita-hospedeiro demonstrando o tecido do hospedeiro (H), 
parede (seta) e área periférica do plasmódio (P) com esporos imaturos (im), esporos quase 
maduros (me), vesículas de pinocitose (pa). Barra: 5 µm. B: área periférica do plasmódio (P) 
demonstrando a parede plasmodial de membrana única (seta), células germinativas (gc) 
com núcleos (n) e inúmeras mitocôndrias (m); eritrócitos (e) no capilar do hospedeiro. Barra: 
1 µm. C: ectoplasma (ec) do plasmódio (P) demonstrando a parede de membrana única 
(seta) e uma camada de material fibrilar (f). Barra: 1µm. 
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Figura 5 – Eletromicrografia de transmissão do plasmódio de Myxobolus sp. nov. 1 do rim de 
Brycon hilarii. A: corte transversal de esporos imaturos (im) demonstrando uma célula 
capsulogênica (cc) com uma cápsula polar (pc) com numerosos esporoplasmossomos 
(setas brancas), núcleo da célula capsulogênica (nc) e núcleos do esporoplasma (ns). 
Observe o ponto de junção das válvulas (seta larga), esporos quase maduros (me). Barra: 2 
µm. B: cortes longitudinais de um esporo imaturo (im) com uma cápsula polar (pc), núcleos 
do esporoplasmossomo (ns), núcleo da célula capsulogênica (nc) e esporoplasma 
binucleado (sp) contendo uma notável aglomeração de reserva de glicogênio (gr). Barra: 1 
µm. C: corte longitudinal de uma cápsula polar (pc) com estruturas do filamento polar. Barra: 
1 µm. 

 
 

Esporos: foram observados esporos maduros redondos que mediram 11,5 ± 

0,8 (9,79-13,39) µm de comprimento, 11,0 ± 0,7 (9,7-12,43) µm de largura e 7,6 ± 

1,0 (6,75-8,97) µm de espessura. As cápsulas polares foram alongadas e de 

tamanho igual que ocupavam mais da metade do comprimento do esporo e mediram 

6,5 ± 0,4 (6,02-7,25) µm de comprimento e 4,0 ± 0,2 (3,58-5,31) µm de largura 

(Figuras 2 e 6) e os filamentos polares possuíam de 5 a 7 voltas (Figuras 2, 5 e 6). 

Em esporos imaturos, células capsulogênicas em diferentes fases do 

desenvolvimento das cápsulas polares, esporoplasma binucleado, numerosos 

esporoplasmossomos e aglomerados de reservas de glicogênio foram observados 

(Figuras 5A e B). 
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Figura 6 – Desenho esquemático de um esporo de Myxobolus sp. nov. 1. de Brycon hilarii. 

Barra: 5 µm. 
 

 
Tipo de hospedeiro: Brycon hilarii (VALENCIENNES, 1850), Characiformes: 

Bryconidae. 

Localização: os peixes foram obtidos de uma piscicultura (22° 30' 40.21"S, 

47° 02' 08.80"W) do município de Mogi Mirim, estado de São Paulo, Brasil. 

Sítio de infecção: túbulos renais. 

Tipo de material: lâminas coradas com esporos foram depositadas na 

coleção do Museu de Zoologia, do Instituto de Biologia da Universidade de 

Campinas (UNICAMP), São Paulo, Brasil (ZUEC MYX 47). 

Os sequenciamentos do gene 18S rDNA das três amostras de Myxobolus sp. 

nov. 1 coletadas dos rins de 3 B. hilarii gerou uma sequência parcial de 1850 

nucleotídeos (GenBank número de acesso KM403404), demonstrando entre elas 

100% de identidade ao longo do alinhamento. A busca do BLASTn baseada na 

sequência do gene 18S rDNA de Myxobolus sp. nov. 1 identificou M. piraputangae e 

Myxobolus umidus Carriero et al. 2013 como as sequências mais similares, com 

91% e 89% de identidade, respectivamente. 

A análise das sequências de Myxobolus sp. nov. 1 e os outros mixosporídeos 

parasitas de peixes bryconídeos, identificou a menor diferença genética (8,9%) para 

a espécie M. piraputangae (Tabela 1). 
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A análise filogenética de Myxobolus/Henneguya spp. da América do Sul 

revelou que os mixosporídeos se agruparam em dois clados principais. O 

agrupamento foi baseado, principalmente, na especificidade ao hospedeiro. 

Myxobolus sp. nov. 1 agrupou em um pequeno subclado juntamente com outras 

duas espécies de Myxobolus parasitas de B. hilarii (Figura 7).  
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Figura 7 – Árvore de 
Máxima Verossimilhança 
com base no 
sequenciamento do gene 
18S rDNA demonstrando 
a relação entre 
Myxobolus sp. nov. 1 e 
outros mixosporídeos de 
água doce da América 
do Sul. Os números 
ligados aos nós indicam 
os valores de bootstrap. 
Valores abaixo de 70 
são indicados por traços. 
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Tabela 1 – Tabela de similaridade indicando as distâncias genéticas entre as sequências do gene 18S rDNA de Myxobolus sp. 
nov. 1 e de outros mixosporídeos parasitas de peixes da família Bryconidae. A matriz inferior mostra as diferenças de nucleotídeos 
em porcentagem, enquanto que a matriz superior demonstra a diferença de nucleotídeos. PB: Pantanal Brasileiro; MG: Rio Mogi 
Guaçu; AB: arco branquial; N: nadadeiras. 

 
 

 
 

Espécies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 – Myxobolus sp. nov. 1 _ 262 414 147 115 254 254 385  403 393 

2 – Myxobolus aureus 15% _ 389 202 199 251 251 359 375 367 

3 – Myxobolus pantanalis 23.3% 22.5% _ 297 304 332 332 241 190 189 

4 – Myxobolus umidus 11.3% 15.5% 22.9% _ 135 195 195 283 291 291 

5 – Myxobolus piraputangae 8.9% 15.4% 23.7% 10.4% _ 185 185 286 294 296 

6 – Myxobolus macroplasmodialis (PB) 17% 16.7% 22.4% 17.7% 16.9% _ 0 343 334 335 

7 – Myxobolus macroplasmodialis (MG) 17% 16.7% 22.4% 17.7% 16.9% 0.0% _ 343 334 335 

8 – Myxobolus oliveirai 25.7% 23.9% 15.9% 25.5% 25.8% 23.1% 23.1% _ 201 202 

9 – Henneguya rotunda (AB) 22.9% 21.7% 10.4% 22.5% 23% 22.4% 22.4% 13.3% _ 1 

10 – Henneguya rotunda (N) 22.8% 21.7% 10.5% 22.5% 23.1% 22.5% 22.5% 13.4% 0.1% _ 
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Tabela 2 – Dados comparativos de Myxobolus sp. nov. 1 com outras espécies do gênero Myxobolus parasitas de peixes da 
família Bryconidae. São fornecidas as dimensões dos esporos, sítios de infecção e local de coleta. CE: comprimento do esporo; 
LE: largura do esporo; CCP: comprimento da cápsula polar; LCP: largura da cápsula polar. VFP: voltas do filamento polar; --: 
sem dados. Todas as medidas foram dadas como media ± desvio padrão, em μm. 

Espécies CE        LE Espessura CCP LCP VFP Sítio de infecção Hospedeiro País 

Myxobolus sp. nov. 1 11.5±0.8 11.0±0.7 7.6±1.0 6.5±0.4 4.0±0.2 5-7 Rim Brycon hilarii Brasil 

Myxobolus brycon 6.9 (6.5–7.2) 4.2 (3.9–4.8)  2.5 (1.9–2.8) 4.2 (3.8–4.7) 1.9 (1.7–2.5) 8–9 Brânquia Brycon hilarii Brasil 

Myxobolus oliveirai 11.2 ± 0.4 7.4 ± 0.5 4.6 ± 0.6 5.6 ± 0.2 2.3 ± 0.2 6-8 Brânquia Brycon hilarii  Brasil 

Myxobolus piraputangae 10.1+0.5 8.7+0.5 6.7+0.3 5.2+0.4 3.0+0.3 4–5 Rim Brycon hilarii Brasil 

Myxobolus umidus 13.5+0.7 7.8+0.4 7.7+0.1 5.1+0.4 2.7+0.3 4–5 Baço Brycon hilarii Brasil 

Myxobolus paranensis 12-15 7-8 -- 6-7 2.5 -- Ovário Salminus maxillosus  Argentina 

Myxobolus macroplasmodialis 11 (10.5-12) 8.5 (8-9) 5.2 (5-5.5) 4.5 (4-5) 2.8 (2-3) 6 Cavidade abdominal Salminus maxillosus  Brasil 

Myxobolus salminus 10.1 + 0.4 6.1 + 0.4 5.0 + 0.6 4.6 + 0.2 1.7 + 0.1 7–8 Brânquia Salminus brasiliensis Brasil 

Myxobolus pantanalis 9.3+0.4 6.5+0.4 _ 4.2+0.5 2.0+0.1 4–5 Filamento branquial  Salminus brasiliensis  Brasil 

Myxobolus aureus 12.6+0.5 8.3+0.3 5.5+0.3 5.7+0.3 2.9+0.2 7–8 Fígado Salminus brasiliensis Brasil 
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4.4 DISCUSSÃO 

 

 Segundo Azevedo et al. (2013), trinta e uma espécies de Myxobolus foram 

descritas na América do Sul. Dentre estas, dez foram descritas em peixes da família 

Bryconidae (EIRAS; MOLNÁR; LU, 2005; ADRIANO et al., 2009, CARRIERO et al., 

2013), sendo quatro destas espécies descritas em peixes do gênero Brycon, 

procedentes de ambiente natural no Pantanal brasileiro: M. oliverai e M. Brycon 

foram encontrados infectando brânquias e M. umidus e M. piraputangae infectando 

respectivamente baço e rim (MILANIN et al., 2010; AZEVEDO et al., 2011; 

CARRIERO et al., 2013). 

 A morfologia de Myxobolus sp. nov. 1 foi comparada com outras espécies de 

Myxobolus descritas em peixes sul-americanos (EIRAS; MOLNÁR; LU, 2005; 

EIRAS; MONTEIRO; BRASIL-SATO, 2010). Das espécies previamente descritas que 

infectam B. hilarii, M. oliveirai apresenta esporos piriformes medindo 11,2 µm de 

comprimento, 7,4 µm de largura e 4,6 µm de espessura. M. Brycon também 

apresenta esporos piriformes, que se afunilam anteriormente e medem 6,9 µm de 

comprimento, 4,2 µm de largura e 2,5 µm de espessura. M. umidus apresenta 

esporos elipsóides medindo 13,5 µm de comprimento, 7,8 µm de largura e 7,7 µm de 

espessura. M. piraputangae também infecta o rim e é a espécie que mais se 

assemelha morfologicamente a espécie aqui descrita, mas seus esporos são 

ligeiramente elipsoidais medindo 10,1 µm de comprimento, 8,7 µm de largura e 6,7 

µm de espessura, enquanto que em Myxobolus sp. nov. 1 os esporos são 

arredondados, medindo 11,5 µm de comprimento, 11,0 µm de largura e 7,6 µm de 

espessura (Tabela 2). Além disso, a comparação entre as sequências de Myxobolus 

sp. nov. 1 e os mixosporídeos parasitas de bryconídeos demonstrou diferença 

genética de 8,9% entre a nova e a espécie M. piraputangae.  

 No estudo de variações intra ou interespecíficas de mixosporídeos utilizando 

sequências do gene 18S rDNA não existe um valor padronizado, mas valores 

próximos a 100% são, indubitavelmente, aqueles que indicam que duas espécies de 

mixosporídeos são idênticas (CECH; MOLNÁR; SZÉKELY, 2012). Portanto, leva-se 

em conta outras características como a morfologia do esporo e o sítio de infecção 

(GUNTER; ADLARD, 2009). Embora Myxobolus sp. nov. 1 tenha sido encontrado 

infectando o mesmo hospedeiro e tecido, além de características morfológicas 

similares ao M. piraputangae, a diferença genética observada entre estas duas 
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espécies (8,9%) (Tabela 1) e, juntamente, com as pequenas diferenças entre os 

dados morfométricos são suficientes para considerá-las duas espécies distintas. 

 Numa comparação com Myxobolus spp. de outras regiões geográficas, 

Myxobolus sp. nov. 1 difere no que diz respeito às características 

morfológicas/morfométricas em, pelo menos, uma destas propriedades: forma e 

tamanho dos plasmódios, forma e tamanho dos esporos, número de voltas de 

filamentos polares e  sítio de infecção (EIRAS; MOLNÁR; LU, 2005). 

 A análise ultraestrutural de Myxobolus sp. nov. 1 demonstrou 

desenvolvimento assíncrônico, sendo que a esporogênese ocorreu de acordo com o 

padrão observado em outras espécies de Myxobolus, apresentando pansporoblastos 

com esporos jovens na periferia e esporos maduros na porção central do plasmódio 

(MILANIN et al., 2010; AZEVEDO et al., 2011), e uma parede de membrana única do 

plasmódio com canais de pinocitose estendendo-se até o ectoplasma, como visto 

em outros mixosporídeos (CURRENT; JANOVY; KNIGHT, 1979; CASAL; MATOS; 

AZEVEDO, 1996; NALDONI et al., 2011; BARASSA et al., 2012; MÜLLER et al., 

2013). 

 As análises filogenéticas anteriores de Myxobolus/Henneguya spp. tenderam 

a agrupar os parasitas de acordo com local de infecção/tecido (FIALA, 2006; 

ESZTERBAUER, 2004) e/ou a especificidade do hospedeiro (FIALA, 2006; 

FERGUSON et al., 2008; ADRIANO et al., 2012; CARRIERO et al., 2013; SHIN et 

al., 2014). Com base nesta informação e no fato de que temos trabalhado com 

famílias de peixes endêmicos da América do Sul, decidimos realizar uma análise 

filogenética considerando apenas mixosporídeos deste continente. Esta análise 

filogenética demonstra Myxobolus/Henneguya formando, com alto valor de 

bootstrap, dois clados distintos, sendo o clado A composto, exclusivamente, por 

espécies do gênero Myxobolus e o clado B agrupando Myxobolus e Henneguya spp. 

Em ambos os clados, no entanto, são encontradas espécies parasitas de peixes 

Siluriformes e Characiformes, ressaltando que, além da especificidade do 

hospedeiro, o órgão/tecido de infecção também atua como sinal evolutivo. No 

subclado A1, Myxobolus cordeiroi Adriano et al. 2009, parasita de tecido conjuntivo 

de vários órgãos de Zungaru Jahu (IHERING, 1898), um peixe Siluriforme, aparece 

sozinho e distante das outras espécie de Myxobolus parasitas de peixes 

Siluriformes, formando uma espécie irmã do subclado A2, composto somente por 

espécies parasitas de peixes Characiformes. Neste subclado de Characiformes, 
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Myxobolus cf. colossomatis Molnár e Békési 1993 e Myxobolus macroplasmodialis 

Molnár et al. 1998, também são admitidas como parasitas do tecido conjuntivo 

(MOLNÁR; BÉKÉSI, 1993; MOLNÁR et al., 1998). No entanto, M. cf. colossomatis, 

que é parasita de serrasalmídeo, aparece como uma espécie basal do subclado 

composto por cinco espécies parasitas de bryconídeos. Dentro deste subclado de 

bryconídeos, M. macroplasmodialis, um parasita de Salminus brasiliensis, é basal ao 

subclado composto por quatro espécies de parasitas de órgãos viscerais, em que 

Myxobolus aureus Carriero et al. 2013, parasita de fígado de S. brasiliensis, é basal 

para os três parasitas das espécies de B. hilarii. Neste ramo externo, M. 

piraputangae e M. hilarii sp. nov. 1, ambos parasitas do rim, aparecem como 

espécies irmãs.  

 O clado B agrupou, principalmente, espécies do gênero Henneguya e foi 

composto somente por espécies de mixosporídeos que infectam brânquias, pele ou 

nadadeiras, sendo subdividido em dois subclados (B1 e B2). O subclado B1, foi 

composto por espécies de Henneguya que infectam as brânquias de hospedeiros 

Siluriformes (EIRAS; TAKEMOTO; PAVANELLI, 2009; NALDONI et al., 2009, 2014; 

ADRIANO et al., 2012; CARRIERO et al., 2013), exceto pela espécie Myxobolus 

flavus Carriero et al. 2013, que além de ser uma espécie de gênero diferente, infecta 

o arco branquial, um órgão com uma estrutura cartilaginosa (GARCIA-SANTOS et 

al., 2007). No subclado B2, composto por espécies parasitas de hospedeiros 

Characiformes, Henneguya visibilis Moreira et al. 2013 e Henneguya piaractus 

Martins et al. 1997, formam um subclado (B2') que parasitam órgãos distintos como 

nadadeira e lamela, respectivamente, e infectam hospedeiros de famílias diferentes. 

Já o subclado B2" abriga espécies de Myxobolus e Henneguya, também com 

famílias diferentes, exceto pela espécie M. oliverai que agrupou em um clado irmão 

com as outras espécies de peixes bryconídeos, apresentando um baixo valor de 

bootstrap, além de ser uma espécie de gênero diferente. Myxobolus pantanalis 

Carriero et al. 2013 agrupou em um clado irmão com Henneguya rotunda Moreira et 

al. 2014, que são espécies que infectam hospedeiros da mesma família, mas de 

gêneros diferentes, além de apresentar um alto valor de bootstrap. Futuros estudos, 

com o objetivo de descrever novas espécies de mixosporídeos de hospedeiros 

Characiformes, bem como de outros peixes da América do Sul e o sequenciamento 

do gene 18S rDNA destas espécies, será de grande importância para o 

esclarecimento da relação evolutiva destes parasitas dentro do filo Myxozoa. 
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Devido ao aumento da produção aquícola mundial (FAO, 2014), tem sido 

observado muitos problemas com doenças infecciosas e parasitárias (JOHNSON et 

al., 2004; MCLEAN; SALZE; CRAIG, 2008). Mixosporídeos são metazoários com 

ampla gama de hospedeiros aquáticos (FEIST; LONGSHAW, 2006) e algumas 

espécies podem causar doenças graves e muitas outras podem causar importantes 

perdas econômicas na aquicultura como resultado do crescimento dos peixes, a 

reprodução ou diminuição na qualidade da carne (GÓMEZ; BARTHOLOMEW; 

SUNYER, 2014). O estudo histopatológico do rim infectado por Myxobolus sp. nov. 1 

demonstrou o desenvolvimento do parasita entre as células dos túbulos renais, 

causando compressão, deformação e destruição de células e estruturas dos túbulos 

renais e capilares. No entanto, os efeitos da infecção por Myxobolus sp. nov. 1 no 

crescimento dos peixes e da produtividade, bem como a distribuição deste parasito 

em peixes de pisciculturas não foram avaliados no presente estudo. Como B. hilarii é 

uma espécie de peixe que tem sido cada vez mais cultivada no Brasil (MENDONÇA; 

MELO, 1994), esses tópicos devem ser abordados em estudos futuros. 
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5 CAPÍTULO 2  

 

Novos dados de Henneguya leporinicola (Myxozoa, Myxosporea) parasita de 
Leporinus macrocephalus oriundo de piscicultura do estado de São Paulo, 
Brasil  
 

Resumo 

 

Henneguya leporinicola é um parasita do filamento branquial de Leporinus 

macrocephalus, um peixe Characiforme pertencente à família Anostomidae, com 

grande importância econômica. Apesar dos danos que estes podem causar em 

pisciculturas, pouco se sabe sobre o parasito. Assim, quatorze exemplares de peixes 

da espécie L. macrocephalus procedentes de pisciculturas do estado de São Paulo 

foram coletadas e examinados em busca de lesões e/ou plasmódios de 

mixosporídeos. Um dos exemplares (7,14%) continha plasmódios brancos e 

alongados no filamento branquial. Os esporos maduros apresentavam corpo 

alongado, com cápsulas polares de igual tamanho e comprimento caudal maior que 

o comprimento do corpo. As características morfológicas indicaram se tratar de H. 

leporinicola. A análise molecular do gene 18S rDNA resultou em uma sequência de 

1954 pb, demonstrando diferenças genéticas significativas com outras espécies de 

Henneguya/Myxobolus já descritas. A análise filogenética baseada no 

sequenciamento do gene 18S rDNA de H. leporinicola com outras espécies já 

descritas da América do Sul e 20 espécies mais próximas indicadas pelo Max Score 

do BLASTn, demonstrou um agrupamento das espécies  em dois clados principais 

conforme a ordem do hospedeiro Characiforme.  

 

Palavras-chaves: Myxozoa, 18S rDNA gene, Henneguya, Leporinus macrocephalus,  

pisciculturas. 
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Abstract 

 

Henneguya leporinicola is a parasite of the gill filament of Leporinus macrocephalus, 

it’s a Characiform fish belonging to the Anostomidae family, with a great economic 

importance. Despite of the damage they can cause in fish farms, little is known about 

the parasite. Thus, fourteen specimens of fish from the species L. macrocephalus 

proceeding from fish farms in the state of Sao Paulo were collected and examined for 

lesions and/or the myxosporean plasmodia. One of the specimens (7.14%) contained 

white and elongated plasmodia in the gill filament. The mature spores had elongated 

body with polar capsules of equal size and caudal length bigger than the length of the 

body. The morphological characteristics indicated that it was H. leporinicola. 

Molecular analysis of the 18S rDNA gene sequence resulted in a 1954 bp 

demonstrating significant genetic differences with other species of 

Henneguya/Myxobolus already described. The phylogenetic analysis based on 18S 

rDNA gene sequence of H. leporinicola with other species previously described in 

South America and 20 species closest indicated by Max Score of BLASTn, showed a 

grouping of species into two main clades, according to the order of the host 

Characiform. 

 

Keywords: Myxozoa, 18S rDNA gene, Henneguya, parasite, fish farm. 
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5.1 INTRODUÇÃO 

 

Leporinus macrocephalus Garavello e Britski 1988, popularmente conhecida 

como “piauçu”, é um peixe Characiforme onívoro pertencente à família Anostomidae, 

amplamente distribuído na bacia do Rio Paraguai, podendo atingir até 60 cm de 

comprimento (FROESE; PAULY, 2014). Nos estados da região sul e sudeste do 

Brasil, devido ao crescimento rápido, à carne saborosa e ao bom ganho de peso, a 

espécie tem sido muito utilizada em pisciculturas (SOARES et al., 2000; FURUYA, 

2001). Apesar de sua importância na piscicultura brasileira, pouco se conhece sobre 

mixosporídeos que parasitam esta espécie. 

Myxozoa é um grupo de parasitas, com ampla distribuição geográfica, sendo 

que o gênero Myxobolus Bütschli (1882) é o mais prevalente (EIRAS; MOLNÁR; LU, 

2005; LOM; DYKOVÁ, 2006; ABDEL-BAKI; SAKRAN; ZAYED, 2011). O gênero 

Henneguya Thélohan (1892) também é um gênero especioso, com mais de 44 

espécies já descritas na América do Sul (EIRAS, 2002; EIRAS; ADRIANO, 2012; 

CARRIERO et al., 2013; NALDONI et al., 2014), sendo que 28 destas espécies 

infectam peixes Characiformes (MOREIRA et al., 2014) e dentre estas, Henneguya 

leporinicola Martins et al. 1999 foi descrita infectando o filamento branquial de L. 

macrocephalus oriunda de piscicultura do município de Capivari, SP, Brasil, 

causando edema e palidez das brânquias do hospedeiro, levando a mortalidade de 

27 peixes por dia (MARTINS et al., 1999). 

A descrição de parasitas mixosporídeos é baseada, principalmente, na 

morfologia do esporo, como tamanho do corpo e das cápsulas polares (MOLNÁR, 

2011). E, além disso, a presença ou ausência de apêndices caudais é a única 

característica que diferencia o gênero Henneguya do gênero Myxobolus 

(BARTOŠOVÁ; FIALA; HYPSIA, 2009; EVANS et al., 2010; UTAYNAPUM et al., 

2011). 

Desde o fim do século XX, dados moleculares vem sendo utilizados no estudo 

de mixosporídeos (FIALA; BARTOŠOVÁ, 2010; ATKINSON; BARTHOLOMEW, 

2009; NALDONI et al., 2011), colaborando fortemente para a identificação de novas 

espécies.  

No presente trabalho, foram realizados estudos morfológico, histopatológico, 

molecular e filogenético de H. leporinicola, encontrado infectando o filamento 
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branquial de exemplar de L. macrocephalus cultivados em pisciculturas do estado de 

São Paulo, Brasil. 

 

5.2 MATERIAL E METÓDOS 

 

Quatorze espécimes de L. macrocephalus foram capturados em uma 

piscicultura no estado de São Paulo, localizada no município de Santa Cruz da 

Conceição, no ano de 2012. Os animais foram capturados através de redes e 

transportados vivos para o Laboratório de Parasitologia da Faculdade de Zootecnia 

e Engenharia de Alimentos FZEA/USP, onde foram eutanasiados mediante 

overdose de benzocaína de acordo com a Lei Brasileira (Lei Federal No. 11794 de 

08 de outubro de 2008 e Decreto Federal No. 6899 de 15 de julho de 2009). Após a 

eutanásia, foi realizada a necropsia dos peixes em busca de plasmódios nas 

brânquias, nadadeiras e da cavidade abdominal. Um dos cinco plasmódios que 

foram encontrados no filamento branquial de um único espécime foi fixado em formol 

10% tamponado e, posteriormente, separado do tecido do hospedeiro, colocado 

sobre uma lâmina e rompido para a caracterização morfológica. Trinta esporos 

maduros foram fotografados e medidos em um computador equipado com software 

de imagem e captura Axivision 4.1 acoplado a um microscópio Axioplan 2 Zeiss. As 

dimensões dos esporos foram obtidas de acordo com Lom e Arthur (1989) e 

expressas, em µm, pela média ± desvio padrão (SD). 

Para a análise histopatológica, fragmento do tecido do hospedeiro contendo 

plasmódio foi fixado em formalina 10%, desidratado em álcool 70%, 80%, 100% e 

xilol e embebidos em parafina. Os cortes semi-finos de 4 µm foram corados com 

eosina-hematoxilina como descrito por Adriano et al. (2002). 

Para a análise molecular, dois plasmódios foram coletados do filamento 

branquial do peixe, separados do tecido do hospedeiro e colocados separadamente 

em microtubos de 1,5 ml contendo etanol absoluto. O DNA dos dois plasmódios 

coletados foram extraídos utilizando o kit DNeasy® Blood & Tissue (QIAGEN, USA) 

conforme manual do fabricante. Após o término da extração, o material obtido foi 

quantificado em um espectrofotômetro NanoDrop 2000 (Thermo Scientific, 

Wilmington, EUA) a 260 nm.  

As reações em cadeia da polimerase (PCR) para a amplificação do gene 18S 

rDNA das duas amostras extraídas foram realizadas com volume final de 25 µl, 
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contendo 10-50 ng de DNA extraído, 1×PCR Buffer (Sigma-Aldrich), 2,5 mM de 

MgCl2, 0,2 mM dNTPs, 1U de Taq DNA Polimerase (Sigma-Aldrich), 0,2 pmol de 

cada primer e água ultra-pura (Barnstead/Thermolyne, Dubuque, IA, USA). Os pares 

de primers utilizados neste experimento foram Erib1 (senso) - Act1r (anti-senso) e 

Tedf (senso) e Erib10 (anti-senso) (Tabela 1). Foi utilizado o termociclador AG 22331 

Hamburg (Eppendorf) com um programa com uma etapa de desnaturação inicial a 

95°C por 5 minutos, 35 ciclos de desnaturação a 95°C por 60 segundos, anelamento 

a 60°C por 60 segundos e extensão a 72°C por 90 segundos, e uma etapa de 

extensão final a 72°C por 5 minutos (ADRIANO et al., 2012). 

Os produtos de PCR obtidos foram analisados em eletroforese em gel de 

agarose a 1,5% corado com Sybr Safe DNA gel stain (Invitrogen, Life Technologies, 

CA, USA), utilizando um tampão de corrida TAE (Tris-Acetato EDTA) a 70 v. O gel 

foi analisado em transiluminador Stratagene 2020E. O tamanho dos fragmentos 

amplificados foi comparado com o padrão de bandas 1 Kb Plus DNA Ladder 

(Invitrogen, Life Technologies, CA, USA). 

Os produtos de PCR foram então purificados utilizando-se o kit QlAquick PCR 

Purification (QIAGEN, USA) e enviados para sequenciamento com os mesmos pares 

de primers utilizados na PCR e os primers adicionais MC5 e MC3 (Tabela 1) com a 

finalidade de sobrepor os fragmentos obtidos da amplificação. Para o 

sequenciamento foi utilizado o sequenciador ABI 3730 DNA (Applied BiosystemsTM) 

utilizando-se o kit BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing (Applied 

BiosystemsTM). Doze sequências foram geradas com os 6 primers utilizados, onde  

foram visualizadas no programa BioEdit (HALL, 1999) e alinhadas. A sequência 

consenso obtida foi comparada com outras sequências de mixosporídeos 

disponíveis no banco de dados GenBank da plataforma do NCBI pela busca 

BLASTn. 

 

Tabela 1 – Primers utilizados na PCR para amplificação e sequenciamento do gene 18S 

rDNA de H. leporinicola. 

Primers Sequências Referência 

Erib1 5'-ACCTGGTTGATCCTGCCAG-3' Barta et al. (1997) 
Erib10 5'-CTTCCGCAGGTTCACCTACGG-3' Barta et al. (1997) 
Tedf 5'-AATTACCCAATCCAGACAAT-3' Deste estudo 
Act1r 5'-ATTTCACCTCTCGCTGCCA-3' Hallett e Diamant (2001) 
MC5 5'-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCA-3' Molnár et al. (2002) 
MC3 5'-CCAGGACATCTTAGGGCATCACAGA-3' Molnár et al. (2002) 
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A análise filogenética foi realizada com a sequência parcial do gene 18S 

rDNA obtida e mais 40 sequências de mixosporídeos, sendo 24 espécies da 

América do Sul e 20 espécies de água doce mais próximas indicadas pelo Max 

Score no BLASTn do GenBank, com sequências com mais de 1000 pb. As espécies 

Ceratomyxa shasta e Ceratomyxa seriolae constituíram o grupo externo. Todas as 

sequências foram alinhadas pelo ClustalW  (THOMPSON et al., 1997) implantado no 

programa BioEdit (HALL, 1999).  

 O programa jModelTest 0.1 (POSADA, 2008) analisou o alinhamento das 

sequências e determinou GTR+G como o melhor modelo evolutivo com uma 

frequência de nucleotídeos de (A=0.2455, C=0.2013, G=0.2881, T=0.2651) e seis 

taxas de substituição de nucleotídeos (AC=0.8722, AG=2.4949, AT=1.2470, 

CG=0.6949, CT=3.7733, GT=1.0000). O valor gamma foi de 0.3950. O programa 

PhyML 3.0 (GUINDON et al., 2010) foi utilizado para análise de Máxima 

Verossimilhança, com uma análise de bootstrap de 100 repetições para a 

confirmação dos ramos da árvore. A árvore obtida foi visualizada no programa 

FigTree v1.3.1 (RAMBAUT, 2008) e editada com Adobe Photoshop (Adobe Systems, 

Inc., CA, USA). Em seguida foi realizada uma comparação entre a sequência obtida 

neste estudo com as espécies de hospedeiros Characiformes que se agruparam 

junto com H. leporinicola. 

 

5.3 RESULTADOS  

 

 Plasmódios alongados de H. leporinicola, medindo cerca de 0,5 mm  foram 

encontrados infectando o filamento branquial de L. macrocephalus capturado na 

piscicultura do município de Santa Cruz da Conceição, São Paulo, Brasil. 

Esporos: esporos maduros foram fotografados e medidos, sendo observado 

de cada esporo o comprimento do corpo, medindo 9,4 ± 0,4 (8,4-10,1) µm, 4,0 ± 0,2 

(3,6-4,4) µm de largura do corpo, 3,5 ± 0,1 (3,2-3,7) µm de espessura, 17,5 ± 1,2 

(15,4-20,5) µm de comprimento caudal e 26,6 ± 1,2 (25,1-29,1) µm comprimento 

total. Cápsulas polares alongadas e de mesmo tamanho com 3,1 ± 0,3 (2,4-3,7) µm 

de comprimento e 1,3 ± 0,1 (1,1-1,6) µm de largura (Figura 1) (Tabela 2). 
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Figura 1 – Fotomicrografia de esporos maduros de Henneguya leporinicola parasita de 

brânquias de Leporinus macrocephalus. Barra: 10 µm. 

 

 A análise histopatológica revelou o desenvolvimento plasmodial entre as 

lamelas branquiais, causando compressão e deformação/fusão lamelar, com 

presença de uma cápsula de tecido conjuntivo envolvendo o plasmódio (Figura 2).  
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Figura 2 – Fotomicrografia de cortes histopatológicos do filamento branquial de Leporinus 
macrocephalus infectado com Henneguya leporinicola. A: mostrando a lamelas (seta larga 
preta) do hospedeiro (H) e o plasmódio (P) causando de formação/fusão lamelar (seta 
branca larga) e a cartilagem (*) do hospedeiro. Barra: 200 µm. B: mostrando a presença de 
uma cápsula de tecido conjuntivo (seta preta fina). Barra: 50 µm. C: ampliação de B 
demonstrando a presença de núcleos de fibroblastos (seta branca fina) e  fibras de colágeno 
(c) que compões a cápsula de tecido conjuntivo que envolve a parede (seta preta fina) do 
plasmódio (P). Note o ectoplasma do parasita (ec) contendo estágios jovens de 
desenvolvimento do esporo (seta branca larga) e esporos maduros (seta preta larga). Barra: 
20 µm.  
 

Hospedeiro: Leporinus macrocephalus (GARAVELLO; BRITSKI, 1988), 

Characiformes: Anostomidae. 

Localidade: Os peixes foram obtidos de uma piscicultura (22° 07' 38''S, 47° 

28' 75''O) localizada no município de Santa Cruz da Conceição, São Paulo, Brasil. 

Sítio de infecção: filamento branquial. 

O sequenciamento do gene 18S rDNA das duas amostras extraídas de H. 

leporinicola resultou em uma única sequência de 1954 nucleotídeos com 100% de 

identidade durante o alinhamento. 
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O resultado do BLASTn baseado na sequência do gene 18S rDNA de H. 

leporinicola identificou Henneguya pellis Griffin et al. 2009 e Henneguya ictaluri Pote, 

Hanson e Shivaji, 2000 como as sequências mais similares obtidas pelo Max Score, 

ambas com 89% de identidade.  

A comparação aos pares da sequência de nucleotídeos de H. leporinicola 

com as sequências de mixosporídeos parasitas de peixes characiformes demonstrou 

a menor diferença com a espécie Henneguya piaractus Muller et al. 2013 (Tabela 3).  

A análise filogenética das espécies Myxobolus/Henneguya da América do Sul 

e as espécies mais próximas indicadas pelo Max Score, mostrou agrupamento em 

dois clados principais, mostrando influência em agrupar os parasitas de acordo com 

a ordem do hospedeiro e o tropismo tecidual. H. leporinicola agrupou em um 

subclado maior (clado A) junto com outras espécies de mixosporídeos parasitas de 

Characiformes que infectam órgãos externos, como o filamento branquial e 

nadadeiras (Figura 3). 
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Figura 3 – Árvore de Máxima Verossimilhança resultante da análise filogenética do gene 
18S rDNA de Henneguya spp. e Myxobolus spp. parasitas de peixes de água doce da 
América do Sul e as espécies mais próximas indicadas pela análise de Max Score do 
BLASTn da plataforma do NCBI.  Valores de bootstrap abaixo de 70 são indicados por 
traços. 
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Tabela 2 – Morfologia e sítio de infecção de Henneguya spp. parasitas de peixes do gênero Leporinus. Valores expressos em µm, 
como média ± desvio padrão. CCE: comprimento do corpo do esporo, LE: largura do esporo, ESP: espessura, CCP: comprimento 
da cápsula polar, LCP: largura da cápsula polar, CC: comprimento caudal, CT: comprimento total, SI: sítio de infecção, Fil. 
Branquial: filamento branquial. 
 

Espécies CCE LE ESP CCP LCP CC CT Hospedeiro SI Fonte 

H. leporinicola 9.4±0.4 4.0±0.2 3.5±0.1 3.1 ± 0.3 1.3 ± 0.1 17.5 ± 1.2 26.6 ± 1.2 L. macrocephalus Fil. branquial Presente estudo 

H. leporinicola 7.6 (5.5–8.7) 4.2 (3.6–4.9) - 3.0 (2.0–3.6) 1.6 (1.2–2.0) 21.8 (12.9-32.2) - L. macrocephalus Fil. branquial Martins et al., 1999 

H. azevedoi 10.0 (9.9-10.2) 4.4 (4.0-5.0) - 3.8 (3.5-4.0) 1.0 35.6 (34.9-36.5) 45.0-47.0 L. obtusidens  Lamela branquial Barassa et al., 2012 

H. caudicula 11.3 (11-12) 5.4 (5-6) 3.6 (3-4) 3.7 (3-4) 1.5 3.4 (3-4) 14.7 (14-16) L. lacustris  Lamela branquial Eiras, Takemoto & 

Pavanelli, 2008 

H. friderici 10.4 (9.6-11.8) 5.7 (4.8-6.6) 4.9 (4.6-5.2) 4.9 (4.2-5.9) 2.1 (1.5-2.6) 23.3 (19.1-28.7) 33.8 (28.7-39.3) L. friderici  Fil. branquial Casal, Matos & Azevedo, 

2003 

H. leporini  13-15 5 - 5-8 - 15-18 28-33 L. mormyrops  Duto urinário Nemeczek, 1926 

H. visivilis 10.8±0.6 3.0±0.2 3.0±0.5 4.9 ± 0.3 1.4 ± 0.1 18 ± 1.2 26.8 ± 1.1 L. obtusidens  Nadadeiras Moreira et al., 2013 
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Tabela 3 – Tabela de similaridade indicando as distâncias genéticas entre as sequências do gene 18S rDNA de H. leporinicola em 
relação a outros mixosporídeos parasitas de peixes da ordem Characiformes. A matriz inferior mostra as diferenças de 
nucleotídeos em porcentagem, enquanto que a matriz superior demonstra a diferença de nucleotídeos AB: arco branquial; N: 
nadadeiras. 
 

Espécies 1 2 3 4 5 6 7 8 

1- Henneguya leporinicola _ 274 270 249 286 277 275 235 

2- Henneguya visibilis 16.1% _ 259 266 284 280 280 251 

3- Henneguya piaractus 14.3% 15.2% _ 275 283 309 308 250 

4- Henneguya pellucida 16.1% 18.1% 17.6% _ 244 260 260 237 

5- Myxobolus pantanalis 15.1% 16.8% 15.3% 15.8% _ 190 189 242 

6- Henneguya rotunda (AB) 15.1% 16.4% 16.7% 16.7% 10.4% _ 1 201 

7- Henneguya rotunda (N) 15.3% 16.4% 17% 16.7% 10.5% 0% _ 202 

8- Myxobolus oliverai 15.5% 17.5% 16.5% 15.7% 16% 13.3% 13.4% _ 
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5.4 DISCUSSÃO 

 

Martins et al. (1999) descreveu H. leporinicola baseando-se na morfologia do 

esporo. Segundo Fergunson et al. (2008) este é o principal método para a 

caracterização e identificação de mixosporídeos. Kent et al. (2001) e Lom e Dyková 

(2006) sugeriram que a amplificação do gene 18S rDNA é fundamental para a 

descrição de novas espécies de mixosporídeos, devido as dificuldades de 

caracterizar morfologicamente os esporos.  

Assim, neste estudo, é apresentado o sequenciamento do gene 18S rDNA de 

H. leporinicola encontrado infectando o filamento branquial de um exemplar de L. 

macrocephalus capturado em uma piscicultura do estado de São Paulo, permitindo 

desta forma a análise filogenética deste parasita. 

Os dados morfométricos e morfológicos obtidos neste estudo (Tabela 3), 

permitiram claramente a identificação da espécie como Henneguya leporinicola 

descrito originalmente por Martins et al. (1999). 

As sequências do gene 18S rDNA mais similares indicadas pelo Max Score 

do BLASTn, inserido na plataforma do NCBI, foram as espécies H. pellis com 1799 

pb e H. ictaluri com 1794 pb, mas são espécies de parasitas que infectam, 

respectivamente, Ictalurus furcatus (VALENCIENNES, 1840) e Ictalurus punctatus 

(RAFINESQUE, 1818), peixes Siluriformes nativos da América do Norte, que além 

de infectarem hospedeiros diferentes, apresentam diferenças morfológicas 

significativas da espécies descrita neste estudo, como número de voltas do filamento 

polar, comprimento caudal e comprimento total do esporo. 

  Já a comparação da sequência do gene 18S rDNA de H. leporinicola com 

outras espécies de mixosporídeos de hospedeiros Characiformes agrupados no 

mesmo clado, demonstrou que a menor diferença genética 14,3%, foi com H. 

piaractus, no entanto é uma espécie que infecta Piaractus mesopotamicus, um 

hospedeiro Characiforme de gênero diferente, além de apresentar características 

morfológicas diferentes, como comprimento e largura do corpo, comprimento da 

cápsula polar e comprimento caudal. 

A análise filogenética mostrou que H. leporinicola agrupou como espécie 

basal de um pequeno subclado composto por duas outras espécies parasitas de 

Characiformes, H. piaractus, que infecta brânquias do serrasalmídeo Piaractus 

mesopotamicus e Henneguya visibilis Moreira et al. 2013, que infecta nadadeiras do 
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anostomídeo Leporinus obtusidens, indicando a influência da afinidade de 

hospedeiro (todos Characiformes) no processo evolutivo destas espécies de 

Henneguya, conforme sugerido por Carriero et al. (2013).  

Embora a maioria das espécies descritas na América do Sul apresentem 

baixo grau de patogenicidade (LOM; DYKOVÁ, 2006) a espécie H. leporinicola 

causou grande mortalidade de peixes de cativeiro devido à ação do plasmódio do 

parasita no tecido branquial, associado com inflamação e hiperplasia, ocasionando 

aderência entre as lamelas secundárias, aumentando a produção de muco e 

causando dificuldade respiratória nos peixes (MARTINS et al., 1999). A análise 

histopatológica demonstrou que o desenvolvimento do plasmódio de H. leporinicola 

se deu entre o epitélio lamelar branquial e o capilar, causando deformação e 

dilatação do órgão assim como relatado em Henneguya piaractus Adriano et al. 

2005 parasito de P. mesopotamicus, em Henneguya eirasi Naldoni et al. 2009 e 

Henneguya cuniculator Naldoni et al. 2014, parasitos de P. corrunscans (NALDONI 

et al., 2009, 2014). 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos neste estudo permitiram concluir que: 

 Uma nova espécie de Myxobolus foi descrita infectando o rim de B. 

hilarii; 

 Através da morfologia H. leporinicola, foi identificada no filamento 

branquial de L. macrocephalus;  

 O desenvolvimento dos plasmódios de Myxobolus sp. nov. 1 causa 

alterações patogênicas no rim de B. hilarii; 

 O desenvolvimento dos plasmódios de H. leporinicola causa alterações 

patogênicas no filamento branquial de L. macrocephalus; 

 O sequenciamento do gene 18S rDNA foi eficiente para a identificação 

da espécie  Myxobolus sp. Nov. 1; 

 Nas relações filogenéticas dos mixosporídeos deste estudo o 

agrupamento dos parasitas ocorre de acordo com a ordem do 

hospedeiro e o tropismo tecidual. 
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