
PARASITOLOGIA

Cestoides da ordem Trypanorhyncha apresentam importância

higiênico-sanitária devido ao seu aspecto repugnante, quando

apresentam infecções maciças na musculatura de peixes

teleósteos. De acordo com a gravidade da infecção, podem causar

hemorragia severa na carne do pescado. Devido à inspeção

sanitária que impossibilita a comercialização ou podendo ser

rejeitado pelo consumidor. Espécies de Otobothrium têm sido

relatadas no mundo e vem causando perdas econômicas em peixes

teleósteos, com importância comercial. À similaridade morfológica

apresentada entre as espécies pertencentes ao gênero

Otobothrium, que parasitam os teleósteos marinhos, dificulta a

determinação taxonômica específica. Este estudo objetivou realizar

análises de biologia molecular para determinar a espécie que havia

sido anteriormente identificada como Otobothrium sp., parasitando

Lopholatilus villarii no litoral do estado do Rio de Janeiro.

De outubro de 2019 a março de 2021, 50 espécimes de peixe batata,

L. villarii, foram adquiridos no mercado de peixe São Pedro, Niterói,

Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Os hospedeiros foram

transportados em caixas isotérmicas com gelo para o Laboratório

de Inspeção e Tecnologia do Pescado, Faculdade de Veterinária,

UFF, onde foram necropsiados. A morfologia dos plerocercos foi

estudada na microscopia óptica e eletrônica de varredura e após a

análise molecular das sequências de RNAr 18S verificou-se que a

taxonomia desse parasito indicou características morfológicas da

família Otobothriidae.

Os cestóides foram identificados morfologica e morfometricamente

como plerocercos da família Otobothriidae. A análise de

verossimilhança indicou uma proximidade de até 97,6%, com

outras espécies da família Otobothriidae, obtidas no GenBank, com

baixos valores de discrepância entre as espécies de

Symbothriorhynchus tigaminacantha, Otobothrium propecysticum,

Otobothrium carcharidis, Pseudotobothrium dipsacum e

Pseudotobothrium arii. A análise filogenética indicou que a

sequência molecular da amostra de Otobothrium sp. do presente

estudo estava associada com os dados existentes de

Otobothriidae.
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Figura 1: Otobothrium sp. plerocerco de Lopholatilus villarii, (a) DIC. Verme inteiro, mostrando 

tentáculos (T), pars bothrialis (Pbo), pars vaginalis (Pv), pars bulbosa (Pb), velum (V) e 

apêndice (Ap), vista lateral. Barra = 100 μm. (b) MEV.  Verme inteiro, mostrando tentáculos (T), 

fossas botriais (Bp) e apêndice (Ap), vista lateral. Barra = 50 μm. (c) Ganchos do tentáculo. 

Barra = 10 μm.

Figura 2: Filogenia das sequências de DNA do gênero Otobothrium sp. Análise de 

verossimilhança com outras espécies da família Otobothriidae, obtidas no GenBank.

Figura 3: Filograma das sequências de DNA do gênero Otobothrium sp.

Os resultados do PCR e sequenciamento identificaram a amostra

de Otobothrium sp. como um suposto taxon irmão, dentro desta

família, a espécie Symbothriorhynchus tigaminacantha. Futuros

estudos moleculares se fazem necessários para que essa

determinação específica seja apurada.
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