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ABSTRACT 
The egg-laying rate, number of egg masses, number of eggs/mass, number of eggs 
hatched/snail and egg viability of Biomphalaria glabrata exposed to different doses (5 and 
50) of Echinostoma paraensei miracidia were analyzed as indicators of reproductive activity. 

On average there was an increase in the parameters evaluated in the infected snails in 
relation to the controls (uninfected snails), except for egg viability, which was significantly 
lower in the groups infected with 50 miracidia. The effect of infection by E. paraensei on the 
activity of the enzymes alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase 
(AST) and the concentration of total proteins, uric acid and urea in the hemolymph of B. 
glabrata were investigated after exposure to five or 50 miracidia. There was a significant 
decrease in the concentrations of total proteins in the snails exposed both to five and 50 
miracidia, as well as an increase in the nitrogenous products of excretion, ALT and AST 
activities. The higher ALT activity in the hemolymph of the snails after infection with 50 
miracidia suggests highest energetic requirement in these snails in relation to snails exposed 
to five miracidia. The results also suggest an increase in the use of total proteins, since there 
was increased formation of nitrogenous catabolites, in conformity with an increase in the 
aminotransferase activities, frequently associated with tissue damages. The effect of 
experimental exposure of B. glabrata to different doses (5 and 50) of E. paraensei miracidia 
on the total levels of cholesterol and triglycerides circulating in the hemolymph and the 
neutral lipids in the digestive gland–gonad (DGG) complex were studied. The reduced levels 
of these lipids in the infected snails indicate intense use of these substrates both by the 
intermediate host and the parasite, suggesting its probable participation in the energy 
metabolism and structural construction of the developing larval stages. Alterations in the 
profile of neutral lipids in the DGG were also found. The results obtained indicate that in this 
model, the lipid metabolism depends on the miracidial dose used.  

Key words: alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, reproductive activity, 
snails. 
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RESUMO 
O tamanho pequeno e a escassez de características taxonômicas faz a identificação de 
muitos helmintos ser uma tarefa difícil. Através da biologia molecular, uma série de 
marcadores genéticos foi desenvolvida para identificação específica e o estudo da variação 
genética de helmintos. Duas regiões genômicas têm sido rotineiramente caracterizadas 
entre táxons de parasitos nematódeos, trematódeos e cestódeos: o conjunto RNA 
ribossômico (RNAr) e o genoma mitocondrial. Os genes ribossômicos são alvos úteis 
porque são abundantes no organismo e são altamente conservados, mas diagnosticamente, 
variações úteis são encontradas tanto em regiões discretas dos genes como no 
comprimento e sequências das regiões espaçadoras. Os espaçadores transcritos internos 
(ITS) do RNAr são sujeitos a menos pressão evolucionária e mostram mais divergência de 
sequências que regiões codificadoras e tem sido propostos como alvos para tipagem 
molecular. Sequências ribossômicas de ITS1 e ITS2 são os marcadores mais comumente 
usados para discriminar entre espécies de nematódeos. O número elevado de cópias do 
DNA mitocondrial as quais consistem de genes que evoluíram rapidamente e regiões 
conservadas permite ampla aplicação filogenética. Genes mitocondriais são amplamente 
usados em estudos de genética populacional e filogenia e já foram sequenciados em várias 
espécies de parasitas. Variabilidades presentes em genes mitocondriais de evolução rápida 
são úteis na investigação de táxons que divergiram em tempos geológicos mais recentes. O 
DNAmt pode ser a melhor escolha para aplicações em que se está usando sequência de 
dados em um pequeno número de indivíduos em busca de potenciais espécies crípticas. Por 
outro lado, o espaçador transcrito interno permanece a ser uma excelente ferramenta para o 
diagnóstico de DNA (rápida distinção entre espécies conhecidas) devido a seu baixo nível 
de polimorfismo intraespecífico. Considera-se ainda que genes nucleares sejam geralmente 
mais conservados que genes mitocondriais. São, portanto, mais indicados para análises da 
diversidade e relacionamentos acima do nível de espécie. Apesar do uso intensificado 
desses marcadores, a maioria dos trabalhos refere-se principalmente a espécies de 
interesse médico e veterinário. Assim, sugere-se a aplicação desses marcadores em 
estudos de parasitos de animais silvestres, buscando reconhecer suas relações intra e 
interespecíficas. *Apoio: CNPq e CAPES. 

Palavras-chave: DNA mitocondrial, DNAr, ITS1, ITS2, marcadores moleculares. 
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RESUMO 
Angiostrongylus cantonensis é uma espécie de nematóide que parasita artérias pulmonares 
de roedores silvestres e utiliza Biomphalaria glabrata como hospedeiro intermediário. 
Acidentalmente, tal parasito infecta humanos desenvolvendo nestes a síndrome da 
meningoencefalite eosinofílica. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), tal parasitose apresenta elevada endêmicidade em várias regiões do mundo, sendo 
o Brasil considerado área de risco. Assim, pela importância de B. glabrata no ciclo de vida 
de A. cantonensis, o presente trabalho objetivou avaliar o efeito da infecção deste 
nematóide sobre conteúdos de lipídios neutros no complexo glândula-digestiva-gônoda 
(DGG) do hospedeiro intermediário. Foram formados 2 grupos: Controle (C1, C2, C3) com 
animais não infectados e infectados  (I1, I2 e I3). Os grupos eram compostos por 10 
moluscos. Todo experimento foi feito em duplicata, utilizando um total de 60 moluscos. Após 
1, 2 e 3 semanas de infecção, 10 moluscos de cada grupo eram dissecados para a coleta do 
tecido e posterior análise das dos lipídios neutros a partir de cromatografia de camada fina 
(TLC). Os resultados foram expressos como média±desvio-padrão e submetidos ao teste 
Tukey para comparação das médias (α=5%). Os níveis de colesterol no complexo DGG de 
exemplares infectados por A. cantonensis diminuiu em comparação ao grupo controle (0,024 
± 0,0028), com os menores valores observados na primeira (0,011 ± 0,0014) e segunda 
(0,010 ± 0,0007) semanas após infecção, representando quedas de 54,16% e 58,33%, 
respectivamente, em relação aos organismos não infectados. Os níveis triacilglicerol no 
DGG aumentaram de forma constante a partir da primeira semana de infecção (0,067 ± 
0,0035), representado aumento de 48,88%, em relação ao grupo controle (0,045 ± 0,0055). 
A mesma ordem de variação foi observada em relação aos níveis de ácidos graxos no grupo 
infectado, com aumento de 66,66% e de 57,57% após a primeira e segunda semanas de 
infecção, respectivamente, em relação ao grupo controle (0,033 ± 0,0005). Alterações no 
metabolismo lipídico de B. glabrata infectada por estágios larvais de A. cantonensis  foram 

observadas e provavelmente estas modificações são decorrentes das exigências 
nutricionais do parasito em virtude de sua multiplicação e desenvolvimento, bem como, das 
necessidades nutricionais para manutenção e sobrevivência do hospedeiro. 

Palavras-chave: Gastropoda, homeostase, Lipídios neutros, Nematoda. 
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RESUMO 
O molusco aquático B. glabrata, encontra-se amplamente distribuído no território nacional, sendo 
sua presença registrada em 16 estados brasileiros. Sua importância fundamenta-se 
principalmente, na participação direta de ciclos biológicos de trematódeos digenéticos como, por 
exemplo, Schistosoma mansoni e E. parensei, e nematóides como é o caso do Angiostrongylus 
cantonensis, parasitos de importância tanto em medicina humana quanto em veterinária. Assim, 
o presente estudo teve por objetivo avaliar as concentrações dos ácidos oxálico, láctico, pirúvico 
e succínico na hemolinfa de B. glabrata infectadas por 5 ou por 50 miracídios de E. paraensei, 
utilizando para isto análises de cromatografia líquida de alta performance. Moluscos mantidos 
em laboratório foram utilizados para formar 3 grandes grupos: Controle (C1, C2, C3 e C4) com 
animais não infectados; Infectados com 5 miracídios (I1, I2, I3 e I4) cada e grupos infectados 
com 50 miracídios (S1, S2, S3, e S4) cada. Os grupos eram compostos por 10 moluscos. Todo 
experimento foi feito em duplicata, utilizando um total de 240 moluscos. A alimentação dos 
moluscos foi feita com folhas de alface frescas e a manutenção dos aquários realizada em dias 
alternados. Após 1, 2, 3 e 4 semanas de infecção, 20 moluscos de cada grupo eram dissecados 
e a hemolinfa coletada para análise dos conteúdos dos ácidos orgânicos, expressos em 
micromolar (mM). Os resultados foram expressos como média±desvio-padrão e submetidos ao 
teste Tukey para comparação das médias (α=5%). Houve um aumento de 61,07% na 
concentração de ácido oxálico em moluscos infectados com 5 miracídios na terceira semana 
após a infecção (47,79±0,15) em comparação com a média do grupo de controlo (29,67±,77). 
Este aumento foi ainda mais acentuado nos moluscos infectados com 50 miracídios durante o 
mesmo período (89,77±1,65). Mesma ordem de variação foi observada em relação aos níveis de 
ácido láctico nos grupos infectados, com aumento de 401,25% nos exemplares infectados por 5 
miracídios e 500,05% em moluscos infectados por 50 miracídios após a terceira semana de 
infecção, em relação à média do grupo controle (37,37±4,38). Diferentemente, uma redução dos 
conteúdos dos ácidos pirúvico e succínico foi observada nos grupos infectados em relação ao 
grupo controle ao longo de todo o experimento. Contudo, a infecção de B. glabrata por estágios 
larvais de E. paraensei induz alterações nos padrões fisiológicos do molusco e estas 
modificações são decorrentes das exigências nutricionais do parasito em virtude de sua 
multiplicação e desenvolvimento, bem como das necessidades nutricionais para manutenção e 
sobrevivência do hospedeiro. 

Palavras-chave: ácidos orgânicos, homeostase, Gastropoda, Trematoda. 


