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RESUMO

O zebrafish (Danio rerio) é um peixe bastante utilizado no aquarismo e, mais recentemente,

também na comunidade científica como modelo em experimentação animal. Entretanto, ainda

carece de fornecedores compromissados com a questão sanitária, o que compromete

sobremaneira o resultado das pesquisas científicas. Nós relatamos o parasitismo do zebrafish

pelo nematódeo do gênero Eustrongylides sp. e a consequente perda de todos os animais do

Biotério de Zebrafish, pela morte dos animais devido ao intenso parasitismo e eutanásia dos

peixes remanescentes como medida de controle. Este é o primeiro relato da infecção

parasitária no zebrafish por esse nematódeo e atenção especial deve ser direcionada para os

veterinários e usuários na pesquisa científica, devido à possibilidade de perda de grandes

colônias e das pesquisas científicas.
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INTRODUÇÃO

O zebrafish é um peixe tropical teleósteo de água doce, podendo medir até 5 cm, originário no

rio Ganges e seus afluentes no norte da Índia e disponível para venda em todo o mundo como

peixe ornamental (TEAME et al., 2019). A partir dos anos 1970, George Streisinger

revolucionou a pesquisa em Genética ao utilizar o zebrafish como modelo experimental

vertebrado, devido às suas características particulares em relação aos mamíferos, como

embriões translúcidos, fertilização externa e rápido desenvolvimento, permitindo assim fácil
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manipulação de seu genoma (TEAME et al., 2019). Atualmente, o zebrafish é considerado um

excelente modelo experimental para estudos em diversas áreas além da genética, como

imunidade, comportamento, fisiologia e nutrição (GARCIA; NOYES; TANGUAY, 2016).

Apesar de popular tanto na aquariofilia quanto na Ciência, o zebrafish ainda é obtido de

petshops e fornecedores locais, com padrão sanitário e status de saúde desconhecidos (KENT

et al., 2002).

O objetivo deste trabalho é descrever a ocorrência do nematódeo Eustrongylides sp. em um

biotério de zebrafish localizado no Rio de Janeiro.

METODOLOGIA

Cento e vinte peixes adultos da espécie Danio rerio, machos e fêmeas, foram adquiridos de

fornecedor local a fim de compor o biotério de experimentação do Instituto de Pesquisas

Biomédicas do Hospital Naval Marcílio Dias. Ao finalizar o tempo de quarentena, os peixes

foram examinados, sendo a distensão abdominal o único sinal clínico encontrado. Os animais

foram então alojados no sistema de rack contendo aquários de 3L (5 peixes por litro). Nas 24h

subsequentes, 75% dos animais vieram a óbito, apresentando rompimento da cavidade

peritoneal com exteriorização de parasitos de corpos cilíndricos vivos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Realizou-se a identificação do verme por meio de suas características morfológicas visíveis

mesmo sem auxílio de equipamento de magnificação. Os vermes apresentavam formato

redondo, grande comprimento (alguns medindo até 7 cm), com aspecto enrolado e cor

avermelhada (Figura 1). Pela análise dos aspectos macroscópicos, concluiu-se que se tratavam

de nematódeos do gênero Eustrongylides sp. (BRANCIARI et al., 2016).



Figura 1: Zebrafish apresentando exteriorização do nematódeo do gênero Eustrongylides após

rompimento da cavidade peritoneal (A). Maior aumento ao estereomicroscópio (B).

Nematódeos Eustrongylides, de potencial zoonótico (MAGALHÃES et al., 2012), apresentam

um ciclo de vida complexo com aves piscívoras de água doce como hospedeiros definitivos, e

oligoquetas aquáticas e vários peixes como hospedeiros intermediários (YANONG, 2011). O

parasitismo por Eustrongylides é reconhecido em várias espécies de peixes em todo o mundo

(BRANCIARI et al., 2016; CÔRREA et al., 2021; ZHANG et al., 2021), sendo característicos

como larvas de 3º-4º estágios, longas, vermelhas e enroladas, localizadas na cavidade

corporal, musculatura ou outros órgãos como fígado (YANONG, 2011; GUPTA, 2019).

Devido ao seu longo comprimento, muitas vezes chegando a ultrapassar o comprimento do

zebrafish, as larvas podem causar pressão física nos órgãos e distensão abdominal, podendo

ser essa somente a única alteração clínica visível (YANONG, 2011). O tratamento consiste no

uso de anti- helmínticos como febendazol e levamisol, entretanto devido à localização

frequente do verme na cavidade abdominal ou muscular, o tratamento pode não ser efetivo,

sendo a retirada cirúrgica a única alternativa e em zebrafish, praticamente impossível. Para a

colônia de peixes utilizadas em experimentação, recomenda-se eutanásia de todos os animais

(YANONG, 2011). Acredita-se que a troca de ambiente dos animais, de um tanque de

quarentena com água parada para os aquários com água corrente, e a formação de novos

grupos de animais (15 peixes por aquário de 3 litros) foram fatores de estresse ambiental,

tornando os peixes mais susceptíveis à piora do quadro de parasitismo (BALCOMBE;

BERNARD; SANDUSKY, 2004).



Esta é a primeira vez que o parasitismo é relatado no zebrafish. A qualidade da pesquisa e dos

resultados dependem do status sanitário, entre outros parâmetros que devem ser monitorados

e avaliados em animais de laboratório. Entretanto, apesar da grande popularização do

zebrafish como modelo animal de experimentação, a aquisição destes animais é baseada em

fornecedores não certificados que visam a ornamentação, sendo a qualidade sanitária

desprezada frente à grande quantidade de animais produzidos (AVDESH et al., 2012). Como

os animais não apresentam sintomas de estresse fisiológico (como nado errático, alteração de

coloração, letargia, dentre outros) e somente a distensão abdominal pode ser observada,

especial atenção deve ser direcionada ao local de aquisição desses animais, que deve

apresentar condições sanitárias e de biossegurança rígidas (KENT et al., 2002). No caso do

Eustrongylides, os produtores devem se atentar para o ciclo de vida desse nematóide, evitando

ou impedindo o acesso de aves pscívoras e hospedeiros intermediários, além de estar cientes

que os alimentos vivos também podem ser fonte de infecção (YANONG, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este é o primeiro relato descrito de parasitisimo por Eustrongylides em zebrafish (Danio

rerio). Criadores e pesquisadores devem ter conhecimento de que o nematódeo do gênero

Eustrongylides sp. pode parasitar o zebrafish, ocasionando alto índice de letalidade. O

parasitismo é de especial importância quando acomete os peixes utilizados na

experimentação, comprometendo os resultados das pesquisas, além de ser eticamente

inaceitável por questões humanitárias.
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