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RESUMO

Oliveira UC. Eimeria spp. de coelho e galinha domésticos: desenvolvimento de
ensaios moleculares e caracterização filogenética. [tese (Doutorado em
Parasitologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de
São Paulo; 2011.

Protozoários parasitas do gênero Eimeria infectam uma ampla variedade de
hospedeiros e causam doenças entéricas conhecidas genericamente como
coccidioses. O presente estudo teve dois objetivos gerais: (1) desenvolver ensaios
moleculares para a detecção e discriminação das onze espécies de Eimeria de
coelho doméstico; (2) estudar as relações evolutivas entre espécies de Eimeria de
hospedeiros mamíferos e aves. Visando o primeiro objetivo, realizamos o
sequenciamento de DNA da região ITS1 do cistron ribossômico de todas as
espécies de Eimeria de coelho. A partir das sequências, foram desenhados
iniciadores espécie-específicos e os ensaios foram testados quanto à sua
especificidade, não sendo observadas reatividades cruzadas. O limite de detecção
variou entre 500 fg a 1 pg, o que corresponde a 0,8 a 1,7 oocistos esporulados.
Para o estudo filogenético, sequenciamos quatro marcadores moleculares
distintos de espécies de Eimeria de galinha e de coelho. Os dados foram
analisados em conjunto com sequências já existentes de Eimeria de outros
hospedeiros utilizando vários métodos de reconstrução filogenética. A utilização
de um conjunto concatenado de genes permitiu obter árvores filogenéticas de
Eimeria com maior congruência entre os diferentes métodos de reconstrução
filogenética e maior grau de suporte nos nós. E. maxima apresentou uma
aceleração de sua taxa de evolução em relação a outras espécies de Eimeria, fato
que se correlaciona com sua maior diversidade antigênica e imunológica. As
análises filogenéticas indicaram que as espécies de Eimeria são em geral
monofiléticas em relação aos seus hospedeiros, mas, ocasionalmente, são
observadas parafilias. A topologia das árvores também demonstrou que a
especificidade do hospedeiro parece ser mais relevante do ponto de vista das

relações evolutivas dos parasitas do gênero Eimeria do que o caractere de
presença/ausência do resíduo do oocisto, como se considerava na literatura. A
análise demográfica indicou que múltiplos eventos de invasão de hospedeiros
mamíferos e aves devem ter ocorrido ao longo do processo evolutivo. Em termos
ecológicos, foi observada ainda uma correlação entre as relações evolutivas das
diferentes espécies de Eimeria e os hábitos alimentares e habitats de seus
hospedeiros. Finalmente, a hipótese de co-evolução entre parasitas do gênero
Eimeria e seus hospedeiros não foi suportada devido às seguintes evidências: (1)
há relatos experimentalmente comprovados de mudança de hospedeiros em
espécies de Eimeria de roedores; (2) as datações da invasão de roedores, galinha
e coelho apontam para uma divergência das espécies de Eimeria muito mais
recente do que a dos respectivos hospedeiros; e (3) a árvore dos parasitas não
pode ser reconciliada com a árvore dos respectivos hospedeiros.

Palavras-chave: Eimeria. Coelho doméstico. Reação em cadeia da polimerase.
ITS1. Diagnóstico molecular. Filogenia molecular. Evolução.

ABSTRACT

Oliveira UC. Eimeria spp. of domestic rabbit and fowl: development of molecular
assays and phylogenetic characterization [Ph. D. thesis (Parasitology)]. São Paulo:
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011.

Protozoan parasites of the genus Eimeria infect a wide range of hosts, and cause
enteric diseases generically known as coccidioses. This work presented two main
objectives: (1) development of molecular assays for the detection and
discrimination of the eleven Eimeria species of domestic rabbit; (2) study of the
evolutionary relations among Eimeria species of mammals and birds. Aiming at the
first goal, we sequenced the ITS1 of the ribosomal cistron of the eleven Eimeria
species of domestic rabbit and designed species-specific primers. The assays
were tested in regard to their specificity and no cross-reactivity has been observed.
The detection threshold varied from 500 fg to 1 pg, which corresponds to 0.8 to 1.7
sporulated oocysts. For the phylogenetic analysis, we sequenced four distinct
molecular markers of Eimeria species of domestic fowl and rabbit. An overall
analysis comprising our data and public sequences of Eimeria of other hosts has
been performed, and we used several distinct methods for the phylogenetic
reconstruction. A concatenated multiple gene dataset permitted to generate
phylogenetic trees with the best congruence across different methods and the
highest node support values. E. maxima showed an accelerated evolution rate
when comparing to other Eimeria species, which correlates with its known higher
antigenic and immunological diversity. The phylogenetic analyses indicated that
Eimeria species are often monophyletic in regard to their hosts, but paraphylies are
sometimes observed.
more

relevant

in

Tree topology also demonstrated that host specificity is
reflecting

the

phylogenetic

relationships

than

is

the

presence/absence of the oocyst residuum. The demographic analysis indicated
that multiple events of invasion of mammal and bird hosts might have occurred
along the evolutionary process. In terms of ecology, we observed a correlation

between the evolutionary relationships of different Eimeria species and the feeding
habits and habitats of their respective hosts. Finally, the hypothesis of co-evolution
of Eimeria parasites and their hosts could not be supported due to the following
evidences: (1) there are experimental reports of host-switching events among
rodent Eimeria species; (2) the estimated divergence time of Eimeria species is
much more recent than the divergence time of their respective vertebrate hosts;
and (3) the parasite and host trees cannot be reconciled.

Keywords: Eimeria. Domestic rabbit. Polymerase chain reaction. Molecular
diagnosis. ITS1. Molecular phylogeny. Evolution.
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1.1 Aspectos gerais dos parasitas do gênero Eimeria

1.1.1 O filo Apicomplexa e o gênero Eimeria

Os parasitas do gênero Eimeria pertencem ao filo Apicomplexa, o qual
compreende um grande número de protozoários intracelulares obrigatórios. Este filo
é considerado bastante antigo e diverso, sendo composto por mais de 5.000
espécies, entre os quais se encontram patógenos humanos de grande impacto na
saúde publica (Roos, 2005). O gênero Plasmodium compreende espécies
causadoras da malária humana, doença devastadora que é responsável por cerca
de 850 mil mortes por ano segundo estatísticas da Organização Mundial da Saúde
(Kappe et al., 2010). O Toxoplasma gondii é responsável por várias manifestações
clínicas em humanos adultos, especialmente indivíduos imunossuprimidos, além de
provocar

malformações

em

fetos,

abortamentos

e

diferentes

níveis

de

comprometimento intelectual (Tenter et al., 2000; Elmore et al., 2010). Finalmente,
Cryptosporidium e Cyclospora podem causar enterites severas (Chako et al., 2010;
Ortega et al., 2010). Outros gêneros pertencentes ao filo Apicomplexa apresentam
grande importância na medicina veterinária devido aos graves prejuízos que causam
na produção animal. O gênero Eimeria, por exemplo, causa prejuízos para indústria
avícola estimados em 800 milhões a 3 bilhões de dólares por ano (Allen e Fetterer.
2002; Shirley et al., 2004). Outros exemplos de importantes patógenos animais
incluem Cystoisospora, que acomete animais domésticos e humanos (Lindsay et al.,
1994; Lindsay et al., 1997), Theileria, responsável pela febre da costa leste em gado
(Morrison, 2009), e a Babesia, que infecta ruminantes, cães e humanos, levando a
quadros de anemia e aumento de volume esplênico (Chauvin et al., 2009; Vannier et
al., 2008). Os organismos do filo Apicomplexa são caracterizados por apresentar o
complexo apical, um conjunto de organelas (roptrias, micronemas e conoides) que
estão envolvidos com os processos de adesão e invasão na célula hospedeira
(Roos, 2005; Striepen et al., 2002; Sibley, 2004). Além disso, a maioria destes
protozoários apresenta duas organelas contendo genoma próprio, a mitocôndria e o
apicoplasto ou plastídio (Wilson et al., 1997). A mitocôndria possui um genoma
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concatamérico linear e composto por unidades repetidas em série de 6 kb. Este
genoma caracteriza-se pela presença de apenas três genes, citocromo b, citocromo
oxidase 1 e citocromo oxidase 3, além de sequências fragmentadas de RNA
ribossômico (Hikosaka et al., 2010a,b). O apicoplasto ou plastídio possui um
genoma circular de 35 kb composto por 60 genes: tRNAs, subunidades maior e
menor de rRNA, e genes codificadores de proteínas (Cai et al., 2003; Kalanon et al.,
2010).
O gênero Eimeria foi proposto por Schneider em 1875, levando em
consideração o aspecto morfológico do oocisto esporulado, composto por quatro
esporocistos contendo dois esporozoítos cada um. Acredita-se que Eimeria stiedai
tenha sido um dos primeiros organismos observados no século XVII (1674) por
Leeuwenhoek,

quando

este

pesquisador

utilizou

seu

recém-desenvolvido

microscópio para examinar a bile de coelho (cf. Hammond et al., 1973). Os
organismos do gênero Eimeria pertencem à classe Coccidia, e estão amplamente
distribuídos em uma grande variedade de hospedeiros invertebrados e vertebrados,
de anelídeos a mamíferos (Current et al., 1990; Hammond et al., 1973; Shirley et al.,
2000). Esses protozoários causam de doenças de grande importância econômica
em animais de produção, conhecidas genericamente como coccidioses. Em geral as
enfermidades causadas por parasitas do gênero Eimeria afetam o trato intestinal,
causando enterites de grau variável, podendo variar de lesões quase imperceptíveis
até danos significativos e profundos na mucosa, podendo levar a hemorragias e
necrose. Em geral a morbidade da doença é muito alta em animais confinados, mas
a mortalidade é relativamente baixa, geralmente associada a infecções bacterianas
secundárias. Algumas espécies de Eimeria podem colonizar outros órgãos além do
intestino, como no caso de E. stiedai de coelho, que coloniza o epitélio dos dutos
biliares, causando lesões hepáticas (Pakandl, 2009).
Os protozoários do gênero Eimeria possuem um ciclo de vida bastante
complexo, com fases de reprodução assexuada e sexuada. Esses parasitas se
caracterizam por apresentar um ciclo de vida monoxênico e, em geral, uma alta
especificidade de hospedeiros. Assim um hospedeiro pode se infectado por mais de
uma espécie de Eimeria, mas a maioria das espécies conhecidas do gênero
somente infecta uma única espécie de hospedeiro (Hammond et al., 1973; Shirley et
al., 2005).

Ursula Castro de Oliveira

Introdução

26

1.1.2 Ciclo de vida dos parasitas do gênero Eimeria

O ciclo de vida de parasitas do gênero Eimeria inicia-se pela ingestão de um
oocisto esporulado por um hospedeiro susceptível. Em aves como a galinha
doméstica (Gallus gallus), a parede do oocisto é rompida mecanicamente pela ação
da musculatura da moela e da abrasão de detritos ingeridos. Em mamíferos, a
simples digestão por proteases como a tripsina e sais biliares é capaz de
desencadear a ruptura da parede do oocisto, liberando os esporocistos. No intestino
delgado dos hospedeiros aves ou mamíferos, os esporozoítos, na presença de
tripsina e sais biliares, sofrem um processo denominado excistação, pelo qual os
parasitas exteriorizam-se ativamente. Uma vez liberados, os esporozoítos invadem
células epiteliais do intestino e células da lâmina própria. Esta invasão pode ocorrer
no próprio sítio da colonização (que é específico para cada espécie de Eimeria).
Alternativamente, pode ocorrer uma migração posterior dos esporozoítos através da
mucosa para o local específico de seu desenvolvimento.
Em sítios específicos do intestino, os esporozoítos invadem as células da
mucosa e se diferenciam em esquizontes ou merontes. Os esquizontes realizam
uma

reprodução

assexuada

através

de

multiplicação

por

fissão

múltipla

(esquizogonia ou merogonia). Após o amadurecimento dos esquizontes, ocorre sua
ruptura e a consequente liberação de formas merozoítas na luz intestinal, os quais
podem infectar novas células do hospedeiro. Algumas espécies invadem células
linfoides intraepiteliais e são transportados até o sítio final de colonização atr avés da
lamina propria.
Após um ou mais ciclos de esquizogonia, o parasita sofre uma diferenciação
para macrogametócitos e microgametócitos. Os microgametócitos se rompem e
liberam os microgametas, formas biflageladas capazes de se locomover até os
macrogametas, fecundando-os e produzindo zigotos. Cada zigoto resulta na
formação de um oocisto não esporulado, e este é o único estágio do ciclo de vida no
qual o parasita é diplóide. Após a ruptura das células intestinais, os oocistos não
esporulados são eliminados no ambiente juntamente com as fezes. Esta forma do
parasita, contudo, não é infectante. Em condições adequadas de temperatura,
umidade e oxigenação, o oocisto não esporulado sofre uma meiose seguida de duas
mitoses, gerando um oocisto esporulado. Esse processo de reprodução assexuada
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é denominado esporogonia ou esporulação. O oocisto esporulado e infectante, e
possui no seu interior quatro esporocistos contendo dois esporozoítos cada um. O
ciclo de vida é completado quando um novo hospedeiro não imune ingere o oocisto
esporulado (Hammond et al., 1973, McDougald et al., 1997; Min et al., 2004; Shirley
et al., 2005).

1.2 A coccidiose em coelho (Oryctolagus cuniculus) e galinha (Gallus gallus)

1.2.1 Características das espécies de Eimeria de coelho doméstico (Oryctolagus
cuniculus)

Um total de onze espécies de Eimeria podem infectar o coelho doméstico
(Oryctolagus cuniculus): E. coecicola (íleo e ceco), E. exigua (íleo), E. flavescens
(jejuno e íleo), E. intestinalis (íleo, ceco e colón), E. irresidua (íleo), E. magna (jejuno
e íleo), E. media (duodeno e jejuno), E. perforans (jejuno), E. piriformis (ceco, colón
e reto), E. stiedai (dutos biliares) e E. vejdovskyi (íleo) (Courdet et al., 1979;
Jelínková et al., 2008; Licois et al., 1992; Licois et al., 1995; Norton et al., 1979;
Owen, 1970; Pakandl, 1988; Pakandl, 1989; Pakandl e Jelínková, 2006). Uma
característica única das espécies de Eimeria que infectam o coelho doméstico é a de
possuir merozoítos polinucleados (exceto E. irresidua), mas não se sabe ao certo a
função deste estágio (Pakandl, 2009). O período de pré-patência pode variar entre
4,5 a 14 dias, para E. media e E. stiedai, respectivamente. A infecção mais severa é
causada por E. intestinalis e E. flavescens que resultam em inibição do crescimento,
piora da conversão alimentar, diarréia severa, e podem gerar altos índices de
mortalidade. E. coecicola, por outro lado, é considerada uma espécie pouco
patogênica, e o animal infectado não apresenta sinais clínicos da doença (Hammond
et al., 1973; Pakandl, 2009).
A imunidade desenvolvida é espécie-específica, ou seja, o animal infectado
com uma espécie torna-se imune somente para infecções com parasitas da mesma
espécie. Os animais mais novos não são protegidos pelos anticorpos maternos
presentes no leite, mas somente se tornam susceptíveis 21 dias após o nascimento,
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enquanto que os animais mais velhos são mais sensíveis à infecção (Pakandl et al.,
2007; Pakandl et al., 2008a,b). Rose (1973) sugeriu que a imunidade dos animais
mais jovens era devida à presença de ácido para-aminobenzóico (PABA) no leite
materno. Dürr et al. (1969) determinaram que a infecção de animais mais jovens
(menos de 21 dias) é menos eficiente por algum mecanismo relacionado ao bloqueio
da excistação, fato confirmado por Pakandl et al. (2007) e Pakandl et al. (2008b).
Animais com idade superior a 21 dias, mesmo que ainda sob aleitamento, mas que
já tenham iniciado a ingestão de outro tipo de alimento, teriam o ambiente do seu
trato gastrintestinal alterado, permitindo a excistação dos esporozoítos e posterior
invasão das células do epitélio intestinal.

1.2.2 Características das espécies de Eimeria de galinha doméstica (Gallus gallus)

Existem sete diferentes espécies de Eimeria que causam a coccidiose em
galinha doméstica: E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E.
praecox e E. tenella. As espécies mais relevantes em termos dos prejuízos
econômicos que causam na produção avícola são E. tenella, a E. maxima e a E.
acervulina (Shirley et al., 2004). Semelhantemente ao observado em Eimeria de
coelho, os locais de infecção são específicos para cada espécie. Assim, E.
acervulina e E. praecox infectam a porção anterior do intestino delgado, E. maxima e
E. necatrix infectam a porção média do intestino delgado, sendo que em E. necatrix
a terceira esquizogonia e a gametogonia ocorre nos cecos. A E. tenella infecta os
cecos. Em E. brunetti a infecção inicia-se no terço médio do intestino delgado, mas a
gametogonia ocorre na porção posterior do intestino delgado entre a região ileocecal
e o reto. E. mitis infectam a porção inferior do intestino delgado (Tyzzer, 1929;
Levine, 1942; Levine, 1961). A patogenicidade também varia quanto à espécie,
sendo que E. tenella e E. necatrix são as mais patogênicas, enquanto E. mitis é a
menos patogênica (Long et al., 1984; Eckert et al., 1995). Os prejuízos diretos
causados pela coccidiose aviária incluem o menor ganho de peso, aumento de
mortalidade, aumento de infecções secundárias e custos com o tratamento com

Ursula Castro de Oliveira

Tese de Doutorado

29

quimioterápicos. Os custos indiretos estão relacionados com o uso de drogas e/ou
vacinas na prevenção da infecção (Shirley et al., 2005).
A imunidade é espécie específica onde antígenos únicos a cada espécie e a
cada estágio do ciclo de vida forneceram diferentes informações ao sistema imune
do hospedeiro. Um hospedeiro infectado com uma determinada espécie está
protegido (imune) a uma nova infecção por aquela mesma espécie e cepas
derivadas desta espécie, com exceção de E. maxima. Essa espécie de Eimeria de
galinha, é a mais imunogênica, tendo sido demonstrado que uma infecção com
apenas 25 oocistos é capaz de conferir imunidade protetora (Long e Millard,1979b).
Contudo, E. maxima, comparada com as outras espécies de Eimeria de galinha,
apresenta um menor grau de proteção cruzada entre cepas. Essa característica é
devida à maior diversidade antigênica observada nessa espécie (Fitz-Coy, 1992;
Long e Millard, 1979b; Martin et al., 1997; McDonald et al., 1986; Norton e Hein,
1976; Shirley e Bellatti, 1988). As respostas imunológicas das diferentes cepas
foram estudadas frente ao posterior desafio de galinhas imunizadas com cepas
heterólogas (Long e Millard,1979b; Martin et al., 1997), tendo sido observado que as
cepas somente

conferem imunidade total contra infecções homólogas. Em

infecções heterólogas, o grau de proteção observado é de grau variável. Além disso,
também foi demonstrado que a linhagem de galinha utilizada nos experimentos tem
influência na resposta imune para as infecções com E. maxima (Smith et al., 2002).

1.2.3 Formas de controle da coccidiose

Os principais métodos de controle da coccidiose são o uso preventivo de
drogas anticoccidianas na ração animal, e a vacinação com cepas vivas dos
parasitas. O uso de doses sub-ótimas de anticoccidianos misturados à ração elimina
a maior parte da população dos parasitas, mas mantém ainda uma pequena fração
de parasitas viáveis. Estes parasitas são capazes de infectar o hospedeiro e induzir
uma resposta imune protetora, mas devido à baixa carga infectante, ou por um
processo de atenuação, não causam sinais clínicos ou perdas na produtividade. No
caso da vacinação, os produtos comercialmente disponíveis são formulados com
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suspensões de oocistos viáveis de uma combinação de espécies. Existem dois tipos
de formulações vacinais: as vacinas compostas por cepas virulentas utilizadas em
baixa dose, e aquelas compostas por cepas selecionadas para o caractere de
precocidade, as quais têm uma atenuação da virulência (Chapman et al., 2002;
Dalloul e Lillehoj, 2005; Shirley et al., 2007).
As cepas precoces são selecionadas para o desenvolvimento de um ciclo de
vida precoce, isto é, para um período de pré-patência mais curto. O processo de
seleção consiste na coleta dos primeiros oocistos eliminados na patência e uma
subsequente passagem em novos animais para propagação. Repetindo-se essa
abordagem seguidamente, consegue-se reduzir gradualmente o período de prépatência a cada passagem, até a estabilização em desse período. O encurtamento
do período pré-patente ocorre devido a uma redução de um ou mais ciclos de
esquizogonia durante a fase assexuada da infecção intestinal, reduzindo-se assim o
grau de multiplicação dos parasitas e, por consequência, gerando lesões muito mais
leves no hospedeiro (Jeffers, 1975; McDougald e Jeffers, 1976). O objetivo final é,
novamente, se obter uma infecção ativa pouco patogênica, mas efetiva do ponto de
vista de geração de imunidade. Vários produtos comerciais estão atualmente
disponíveis no mercado internacional e no Brasil, tanto com o uso de cepas
virulentas em baixas doses, quanto com o uso de cepas precoces.
Das espécies de Eimeria de coelho doméstico, existem somente seis
espécies para as quais foram desenvolvidas cepas precoce: E. coecicola (Courdet et
al., 1995), E. flavescens (Pakandl, 2005), E. intestinalis (Licois et al., 1990), E.
magna (Licois et al., 1995), E. media (Licois et al., 1994) e E. piriformis (Pakandl e
Jelínková, 2006). Existem algumas diferenças na obtenção das cepas precoces de
coccídeos de galinha e coelho. Diferentemente do observado em Eimeria de galinha,
algumas diferenças morfológicas podem ser evidenciadas entre as cepas parentais
e precoces de Eimeria de coelho (Pakandl et al., 2001). Uma das características do
oocisto esporulado de cepas precoces é a presença do corpo refrátil nos
esporocistos. Nos oocistos esporulados das cepas precoces de E. magna e E.
media o corpo refrátil é maior do que nas cepas parentais. No caso de E. intestinalis,
dois dos quatro esporocistos apresentam o corpo refrátil maior que o da cepa
parental, enquanto os outros dois esporozoítos não os possuem. Essas diferenças
morfológicas permitem a diferenciação de cepas precoces das parentais através de
características morfológicas (Pakandl et al., 2001; Pakandl, 2009). Mesmo
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apresentando estas diferenças morfológicas, as cepas precoces e parentais de
Eimeria de coelho não apresentaram diferenças de padrões de bandas em estudos
de RAPD (Ceré et al., 1997).
O controle da infecção por Eimeria em coelhos de produção é essencialmente
feito através do uso de quimioterápicos como a sulfadimetoxina e toltrazuril, sendo
também comum o uso de antibióticos ionóforos como salinomicina, monensina e
lasalocida. A sulfadimetoxina atua inibindo a recaptura de ácido fólico e ácido paraaminobenzóico, consequentemente bloqueando a síntese de pirimidinas (Pakandl,
2009). O toltrazuril é um anticoccidiano de amplo espectro usado em coelhos, é
efetivo nos estágios de esquizontes e gamontes (Peeters et al., 1986). Os ionóforos
(salinomicina, monensina e lasalocida) são moléculas que perturbam o transporte de
íons através da membrana celular, aumentando a permeabilidade celular, sendo a
salinomicina mais eficiente na redução da produção de oocistos em coelhos
(Pakandl, 1986). Testes laboratoriais utilizando cepas precoces foram feitos para
visando o desenvolvimento de uma vacina viva para o controle da coccidiose em
coelhos, mas não existe até o presente momento nenhum produto comercial
disponível (Pakandl, 2009). De fato, testes preliminares com vacinas de cepa
precoces em Eimeria de coelho doméstico foram descritas para E. magna, onde
animais imunizados com oocistos da cepa precoce mostraram-se imunes à infecção
com a cepa parental, com redução da perda de peso e diminuição da excreção de
oocistos. Para E. magna foram feitos experimentos de dispersão de oocistos da
cepa precoce nas gaiolas de criação. Uma dose de quarenta mil oocistos para
coelhos com idade de 25 dias mostrou-se eficiente. Os animais vacinados não
tiveram perda de peso significativa e a excreção de oocistos diminuiu (Drouert-Viard
et al.,1997a,b).
Outra forma de controle seria o uso de vacinais de subunidades. Contudo,
pouco foi desenvolvido nesta área para Eimeria de coelho. Hanada et al. (2003a,b)
descreveram um antígeno solúvel encontrado na bile de coelhos infectados com
Eimeria stiedai, com tamanho de 49 kDa, localizado no micronema, e específico de
merozoítos. Infecções experimentais realizadas com animais imunizados com esse
antígeno demonstraram uma redução da eliminação de oocistos e da quantidade de
parasitas encontrados nos dutos biliares (Hanada et al., 2003a,b).
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1.3 Diagnóstico de parasitas do gênero Eimeria

1.3.1 Diagnóstico das espécies de Eimeria de galinha doméstica

A identificação das espécies de Eimeria tem sido classicamente feita
utilizando-se como parâmetros a espécie do hospedeiro, o local da infecção, aspecto
das lesões, período de pré-patência, período mínimo de esporulação, morfologia do
oocisto esporulado, proteção cruzada, entre outros. Contudo, as características
biológicas listadas acima podem apresentar sobreposição entre as espécies. Assim,
vários grupos de pesquisa passaram a desenvolver ensaios moleculares para a
discriminação de espécies e cepas do parasita. Para a identificação de Eimeria de
galinha doméstica, foram desenvolvidos vários testes. A análise eletroforética de
isoenzimas foi uma das primeiras formas de identificação inter e intra-específica
(Shirley, 1975; Shirley, 1978). A separação de proteínas por eletroforese em SDSPAGE foi outra técnica utilizada para a discriminação das espécies de Eimeria de
galinha (Sutton et al., 1989; Eckert et al., 1995). Com o avanço das técnicas de
biologia molecular, vários outros testes foram desenvolvidos. A análise de
polimorfismo de fragmentos de DNA gerados pela ação de enzimas de restrição, o
RFLP (polimorfismo no comprimento do fragmento de restrição), permitiu identificar
três espécies, E. tenella, E. acervulina e E. necatrix, e algumas cepas de E. tenella
(Ellis e Bumstead, 1990; Shirley, 1994).
Técnicas moleculares baseadas na reação em cadeia da polimerase, a PCR,
permitiram o avanço dos testes diagnósticos. Apenas uma pequena quantidade de
DNA

é

necessária

para

que

um

determinado

produto

seja

amplificado

exponencialmente e de forma específica, fazendo com que a sensibilidade seja
muito maior do que a obtida em outras técnicas (Mullis e Faloona, 1987). Stucki et
al. (1993), utilizando como alvo um fragmento de 560 pb da região intergênica do
gene da subunidade ribossômica 5S, desenvolveram um ensaio eficiente para a
detecção de E. tenella. Outra técnica que foi utilizada no diagnóstico molecular de
espécies de Eimeria que infectam a galinha doméstica foi o RAPD (polimorfismo de
DNA amplificado randomicamente). Essa técnica, diferentemente de outras, não
exige o conhecimento prévio de qualquer informação do genoma do organismo. O
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RAPD é uma técnica baseada em PCR que utiliza iniciadores arbitrários (geralmente
decâmeros) em condições de baixa estringência. O resultado obtido é um perfil de
bandas específico daquela espécie, conhecido como impressão digital de DNA (DNA
fingerprinting). Esses perfis permitem diferenciar espécies e até mesmo cepas.
Ensaios de RAPD demonstraram, conforme esperado, que o polimorfismo entre
espécies é bastante superior ao observado entre cepas (Procunier et al., 1993).
Contudo, a técnica permite a diferenciação de cepas de uma mesma espécie
(Fernandez et al., 2003a; Shirley e Bumstead, 1994).
O primeiro ensaio molecular baseado em PCR com iniciadores específicos,
capaz de identificar cada uma das sete espécies de Eimeria que infectam a galinha
doméstica, foi descrito por Schnitzler et al. (1998, 1999). Esse ensaio molecular
utilizou como alvo o ITS1 (espaçador interno transcrito 1) do cistron de RNA
ribossômico. Foi demonstrado que o ITS1 possui variações interespecíficas que
permitiram discriminar as sete espécies de forma específica e com alta sensibilidade.
Recentemente, a mesma abordagem foi feita para 6 espécies de Eimeria que
infectam os bovinos (Kawahara et al., 2010).
O nosso grupo desenvolveu ensaios diagnósticos para as sete espécies de
Eimeria de galinha baseados em RAPD (Fernandez et al., 2003a). Em um trabalho
posterior, as bandas espécie-específicas tiveram seu DNA extraído e sequenciado e,
a partir desses dados, foi possível desenvolver um conjunto de marcadores SCAR
(Sequence Characterized Amplified Region), os quais são altamente específicos e
reprodutíveis (Fernandez et al., 2004). Além disso, a partir de sete marcadores
SCAR, específicos para cada uma das espécies de Eimeria de galinha, foi
desenvolvido um ensaio de PCR multiplex (Fernandez et al., 2003b). Nesse ensaio,
todas as espécies podem ser detectadas e identificadas em uma reação conjunta
realizada em um único tubo, facilitando enormemente o diagnóstico de amostras de
campo. Além dos métodos moleculares de diagnóstico, nosso grupo também
desenvolveu um sistema de identificação de oocistos de Eimeria de galinha baseado
em reconhecimento de padrões de imagem (Castañón et al., 2007). Foram
consideradas várias características morfológicas do oocisto esporulado como a
curvatura, tamanho e estruturas internas, para diferenciar as sete espécies de
Eimeria que infectam a galinha doméstica. Assim foi criada uma interface web na
qual o usuário pode submeter fotos de amostras para análise e diagnóstico de
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de
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em

tempo

real

(http://www.coccidia.icb.usp.br/ uploadoocyst/uploadimg.php).
Para a análise quantitativa, Blake et al. (2008) descreveram o primeiro ensaio
de PCR em tempo real para a detecção e quantificação de amostras de E.
acervulina, E. maxima, E. necatrix e E. tenella, espécies que infectam a galinha
doméstica. Os autores utilizaram como sequências-alvo uma região do gene que
codifica a proteína de micronema 1 (Blake et al., 2006), e sequências espécieespecíficas de SCARs que haviam sido previamente descritas pelo nosso grupo
(Fernandez et al., 2004). Vrba et al. (2010) desenvolveram um teste de PCR em
tempo real para as outras quatro espécies de Eimeria completando o trabalho inicial
de Blake et al. (2008). Este trabalho também utilizou sequências espécie-específicas
de SCARs (Fernandez et al., 2004). Kawahara et al. (2008) descreveram uma PCR
em tempo real para a identificação e quantificação de cinco espécies de Eimeria de
galinha: E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix e E. tenella. Como alvo
foram usadas sequências do ITS1, exceto para E. maxima, onde os autores
modificaram os iniciadores previamente desenvolvidos por Lew et al. (2003).
Kirkpatrick et al. (2009) apresentaram um novo método baseado no ITS2 de rRNA
para a detecção e identificação das sete espécies de Eimeria de galinha, utilizando
PCR em tempo real com posterior separação dos produtos em eletroforese capilar e
análise da curva de melting de alta resolução. Morgan et al. (2009) desenvolveram
sete ensaios de PCR em tempo real para a detecção e quantificação das espécies
de Eimeria que infectam a galinha doméstica na Austrália, a partir de amostras de
fezes, usando como alvo a região do ITS2.

1.3.2 Diagnóstico das espécies de Eimeria de coelho doméstico

O diagnóstico das espécies de Eimeria de coelho tem sido feito classicamente
através da morfologia dos oocistos e parâmetros biológicos da infecção,
semelhantemente ao procedimento descrito acima para as espécies que infectam a
galinha. Em termos diagnóstico molecular, contudo, não existe até o presente
momento nenhum método disponível para a detecção e identificação das onze
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espécies de Eimeria de coelho doméstico. Ceré et al. (1995) descreveram um teste
de RAPD para nove espécies, incluindo quatro cepas de E. media e duas de E.
intestinalis, não tendo sido incluídas no estudo as espécies E. stiedai e E. irresidua.
A técnica do RAPD permitiu distinguir as nove espécies, porém, dado o alto grau de
semelhança entre os perfis de amplificação devido ao baixo polimorfismo, diferentes
cepas somente puderam ser divididas em dois grupos. O mesmo já havia sido
observado em espécies de Eimeria de galinha doméstica para cepas de E. tenella e
E. acervulina (Procunier et al., 1993). Ceré et al. (1996) também desenvolveram
marcadores espécie-específicos para a identificação e diagnóstico de E. media
através de RAPD. A marcação com digoxigenina e posterior hibridização aumentou
consideravelmente a sensibilidade para amostras com poucos oocistos em amostras
coletadas diretamente das fezes. Uma comparação por RAPD de cepas precoces
com as parentais para E. magna e E. intestinalis não identificou nenhuma diferença
entre essas cepas (Ceré et al., 1997). O RAPD, embora seja uma técnica
relativamente fácil e que não requer conhecimento prévio da sequência dos DNAs
alvo, apresenta uma série de desvantagens para fins de diagnóstico, especialmente
para uso universal. Como a técnica utiliza iniciadores arbitrários em baixa
estringência a reprodutibilidade é muito baixa. Assim, enzimas de amplificação e
termocicladores de marcas diferentes podem resultar em perfis de amplificação
muito discrepantes, ainda que os iniciadores e condições de ciclagem sejam os
mesmos. Isso significa que a técnica funciona razoavelmente bem dentro de um
mesmo laboratório, mas é de difícil aplicação entre laboratórios distintos. Outro
aspecto bastante negativo da técnica é que, ao invés de uma PCR convencional que
gera um único produto de amplificação, o RAPD resulta em um perfil de múltiplas
bandas. Isso é particularmente desvantajoso em amostras mistas, uma vez que a
sobreposição de bandas impede a correta identificação das espécies presentes.
Os genes ribossômicos nucleares ou genes de rRNA de eucariotos são
compostos de repetições arranjadas em repetições seriadas (tandem). Cada uma
destas repetições contém as subunidades de rRNA 18S, 5.8S e 28S, além dos
espaçadores externos transcritos ETS1 e ETS2 e espaçadores internos transcritos
ITS1 e ITS2. As subunidades pequena (SSU ou 18S) e grande (LSU ou 28S) do
rRNA têm sido empregadas para análises filogenéticas de espécies devido ao seu
alto grau de conservação em organismos ao longo de toda a escala evolutiva. As
regiões espaçadoras, por outo lado, não serem utilizadas funcionalmente, não
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sofrem grande pressão de seleção e apresentam, portanto, maior grau de
divergência. Essas regiões são mais indicadas para estudos de populações, usandose as variações intra-específicas como caracteres discriminantes. Outra aplicação
dos ITSs é no desenvolvimento de ensaios diagnósticos por PCR. Utilizando-se, por
exemplo, iniciadores dirigidos contra as regiões flanqueadoras do ITS1, presentes
em regiões altamente conservadas das subunidades SSU (18S) e 5.8S, conseguese amplificar com sucesso o ITS1 de muitas espécies, e até mesmo de gêneros
distintos. Uma vez sequenciados os produtos de amplificação, pode-se desenhar
pares de iniciadores específicos para uma ou mais espécies em estudo. Essa
abordagem foi utilizada com sucesso para o desenvolvimento de ensaios
diagnósticos em vários organismos, incluindo as sete espécies de Eimeria de
galinha doméstica (Schnitzler et al., 1998; Schnitzler et al., 1999).
Os dados de sequenciamento do genoma de Eimeria tenella indicam que o
cistron

ribossômico

apresenta

cerca

de

140

cópias

(http://www.sanger.ac.uk/Projects/E_tenella/), o que o torna um excelente alvo para
amplificação com uma boa sensibilidade de detecção. Dada a importância da
coccidiose na criação de coelhos, e a ausência de ensaios moleculares para
diagnóstico que permitam a detecção e discriminação das onze espécies de Eimeria
de coelho doméstico, decidimos desenvolve no presente trabalho um conjunto de
ensaios moleculares baseados em PCR para as onze espécies de Eimeria de
coelho, utilizando o ITS1 como alvo de amplificação.

1.4 Filogenia molecular do gênero Eimeria

Para o gênero Eimeria existem poucos estudos de filogenia molecular que
demonstram as relações evolutivas entre as espécies. Reduker et al. (1987)
realizaram um estudo pioneiro baseado em análises cladística e fenética, no qual os
autores utilizaram um conjunto de características morfológicas dos oocistos, história
de vida dos parasitas e padrões isoenzimáticos. Os resultados permitiram agrupar
as diferentes espécies de Eimeria de quatro gêneros de roedores cricetídeos em
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dois clados. Esses clados podiam estar associados à presença ou ausência de um
corpo residual no oocisto. Kheysin (1971) descreveu este resíduo como sendo um
grânulo de lipídeos que é eliminado do citoplasma do zigoto durante o processo de
esporogonia. Contudo, algumas espécies de Eimeria possuem este resíduo
enquanto outras não, e sua função ainda é desconhecida. As espécies de Eimeria
de galinha não possuem esse resíduo de oocisto. Outros grupos, utilizando dados
moleculares, também observaram a correlação de espécies de Eimeria de roedores
filogeneticamente relacionadas com o caractere do resíduo do oocisto.
Zhao e Duszynski (2001a) utilizaram sequências da SSU de rRNA nuclear e
da ORF470 de apicoplasto para estudar as relações filogenéticas entre dez espécies
de Eimeria que infectam roedores silvestres, e sua correlação com a morfologia do
oocisto esporulado e a especificidade de hospedeiro. As árvores obtidas nesse
estudo, com ambos os marcadores, mostraram o agrupamento dessas espécies em
dois clados, cujos oocistos esporulados apresentavam ou não a presença do
resíduo. Como o agrupamento das espécies de Eimeria mostrou correlação com
esta

característica morfológica,

e não

pelos

respectivos

hospedeiros,

os

pesquisadores concluíram que as diferenças morfológicas, mais do que a
especificidade de hospedeiro, estariam associadas a essas duas linhagens. Em
outro estudo (Zhao e Duszynski, 2001b), os autores utilizaram a LSU de rRNA de
apicoplasto e a SSU de rRNA nuclear para analisar as relações filogenéticas entre
16 espécies de Eimeria que infectam roedores. Assim como no primeiro trabalho
(Zhao e Duszinski, 2001a), as relações estre as espécies foram comparadas quanto
à especificidade de hospedeiro e caracteres morfológicos do oocisto esporulado.
Nesse estudo, as árvores obtidas refletiram, novamente, dois clados, um contendo
as espécies que possuem oocisto com resíduo e outro sem resíduo. Desta forma,
Zhao e Duszynski (2001b) argumentam que o resíduo de oocisto seria um caractere
morfológico altamente associado com as relações filogenéticas entre as espécies de
Eimeria de roedores.
Zhao et al. (2001) utilizaram sequências parciais da SSU de rRNA nuclear e
LSU de rRNA de apicoplasto para estudar a relação filogenética entre duas espécies
de Eimeria de morcegos (E. antrozoi e E. rioarribaensis) e cinco espécies de Eimeria
de roedores. As árvores filogenéticas obtidas com a análise dos dois marcadores
moleculares, individuais ou concatenados, mostraram que as espécies de Eimeria
de roedores não formam um grupo monofilético em relação aos seus hospedeiros.
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As espécies de Eimeria de morcegos agruparam-se com espécies de Eimeria de
roedores morfologicamente similares. Segundo os autores, estes resultados
sugerem que as espécies de Eimeria de morcegos teriam divergido das espécies de
Eimeria de roedores como resultado de transferência lateral deste parasita entre
estes hospedeiros.
Barta et al. (1997) usaram a SSU de rRNA para estudar as relações
filogenéticas de espécies de Eimeria de galinha doméstica. Esse estudo demonstrou
que E. tenella e E. necatrix formam um clado separado das outras espécies, com
alto grau de suporte. Esse agrupamento pode ser correlacionado com algumas
características biológicas dessas espécies, como a sua alta patogenicidade, a forma
e tamanho semelhante de seus oocistos, a geração de enterites hemorrágicas e
colonização dos cecos. As outras cinco espécies que infectam o trato intestinal
superior foram agrupadas em três clados, um somente com E. acervulina; o segundo
com E. brunetti, E. maxima e E. praecox; e o último com E. mitis e E. mivati, uma
espécie cuja validade é controversa. Contudo, o suporte da árvore obtida foi alto
somente na definição do nó entre os ramos de E. tenella e E. necatrix. Os demais
nós entre as outras cinco espécies apresentaram menores valores de suporte.
Morrison et al. (2004) utilizaram a SSU de rRNA nuclear para a reconstrução
filogenética de um grande número de organismos da classe Coccidia. Neste estudo,
observaram que na família Eimeriidae a SSU de rRNA apresenta uma baixa
variabilidade, comparado com outras famílias (Sarcocystidae) da classe Coccidia.
Essa pequena variabilidade resulta em um sinal filogenético fraco, o que pode
explicar os baixos níveis de suporte observados em vários nós das árvores. O baixo
sinal filogenético da SSU de rRNA foi observado mesmo quando o alinhamento
múltiplo de sequências considerou dados da estrutura secundária do rRNA. Entre as
sugestões desses autores para melhorar a congruência das árvores filogenéticas
estava o uso de outros marcadores como genes codificadores de proteínas.
(Morrisson et al., 2004).
Recentemente, a reconstrução filogenética das onze espécies de Eimeria de
coelho também foi feita usando-se a SSU de rRNA (Kvičerová et al., 2008).
Semelhantemente ao que foi observado para Eimeria de roedores (Zhao et al., 2001;
Zhao e Duszynski, 2001a,b), as espécies de Eimeria de coelho formaram dois
clados, representando os grupos com e sem o resíduo de oocisto. Nenhuma
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correlação maior, contudo, pôde ser feita com outras características biológicas,
como sítio da lesão ou período pré-patente.
Power et al. (2009) descreveram estudos filogenéticos entre isolados de E.
trichosuri, uma espécie de Eimeria de marsupial, (gambá - Thricosurus vulpecula) e
outras espécies de Eimeria de mamíferos e aves. Nestes estudos os autores
especularam que as espécies de Eimeria de galinha originaram-se a partir de
espécies de Eimeria de mamíferos placentários. Além disso, também sugeriram que
as espécies de Eimeria teriam co-evoluído com seus hospedeiros.
Na inferência filogenética de uma dada espécie não é recomendado utilizar
um único gene, mas, sim, um conjunto de genes que reflita melhor a história
evolutiva da espécie. A utilização de apenas um marcador filogenético implica na
obtenção de uma árvore que reflete mais a história evolutiva desse marcador nas
diferentes espécies analisadas, do que a história evolutiva das próprias espécies. O
uso de um maior número de marcadores dilui eventuais variações individuais entre
as taxas de evolução de cada marcador e pode reduzir a incongruência de
topologias entre eles. Desde que um número razoável de marcadores fosse
utilizado, tomando-se o cuidado de não incluir sequências transferidas lateralmente,
as árvores poderiam ser consideradas como árvores filogenéticas das espécies
analisadas (species trees). Rokas et al. (2003) utilizaram genomas de diferentes
espécies do gênero Saccharomyces e selecionaram 106 genes ortólogos para um
estudo filogenético. Os autores concluíram que conjuntos de dados contendo um ou
poucos genes podiam gerar árvores topologicamente incongruentes, ainda que cada
uma delas apresentasse alto suporte. Entretanto, quando os dados utilizados
consistiram de genes concatenados, qualquer combinação de vinte genes resultava
em árvores perfeitamente congruentes e com alto suporte. Essas árvores, portanto,
podiam ser consideradas como árvores de espécies.
Assim, decidimos no presente trabalho estender o estudo das relações
filogenéticas de espécies do gênero Eimeria utilizando todas as espécies conhecidas
do parasita de um hospedeiro ave (galinha) e de um mamífero (coelho). Visando
ainda obter árvores com maior suporte, que reflitam melhor a evolução das espécies
do parasita, decidimos empregar um conjunto de quatro marcadores moleculares
distintos, originados de três compartimentos celulares: núcleo, mitocôndria e
apicoplasto.

6 CONCLUSÕES
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Desenvolvemos um ensaio de diagnóstico molecular que permite
discriminar com eficiência as onze espécies de Eimeria que infectam o
coelho doméstico.
A utilização de um conjunto concatenado de genes permitiu obter árvores
filogenéticas de Eimeria com maior congruência entre os diferentes
métodos de reconstrução filogenética e maior grau de suporte nos nós.
A especificidade do hospedeiro parece ser mais relevante do ponto de
vista das relações evolutivas dos parasitas do gênero Eimeria do que o
caractere de presença/ausência do resíduo do oocisto.
As análises filogenéticas indicam que as espécies de Eimeria são em geral
monofiléticas em relação aos seus hospedeiros, mas, ocasionalmente, são
observadas parafilias.
A análise demográfica sugere a ocorrência de múltiplos eventos de
invasão de hospedeiros mamíferos e aves ao longo do processo evolutivo.
A hipótese de co-evolução entre parasitas do gênero Eimeria e seus
hospedeiros não é suportada devido às seguintes conclusões: (1) há
relatos experimentalmente comprovados de mudança de hospedeiros em
espécies de Eimeria de roedores; (2) as datações da invasão de roedores,
galinha e coelho apontam para uma divergência das espécies de Eimeria
muito mais recente do que a dos respectivos hospedeiros; e (3) a árvore
dos parasitas não pode ser reconciliada com a árvore dos respectivos
hospedeiros.
Parece haver uma correlação entre as relações evolutivas das diferentes
espécies de Eimeria e os hábitos alimentares e habitats de seus
hospedeiros.
E. maxima apresenta uma aceleração de sua taxa de evolução em relação
a outras espécies de Eimeria, fato que se correlaciona com sua maior
diversidade antigênica e imunológica.
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