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Biomphalaria glabrata, principal
hospedeiro intermediário do
Schistosoma mansoni no Brasil.
No lado direito da foto,
uma desova do molusco.

Importância Epidemiológica e
Biologia Molecular Aplicada ao
Estudo dos Moluscos
do Gênero Biomphalaria

As três espécies hospedeiras intermediárias de Schistosoma mansoni no Brasil, Biomphalaria glabrata,
B. tenagophila e B. straminea possuem níveis diferentes de susceptibilidade, importância epidemiológica
variável e diferença na amplitude de distribuição geográfica.
A identificação desses moluscos é importante para um conhecimento melhor da epidemiologia da
doença. Entretanto, a identificação morfológica algumas vezes é difícil ou mesmo impossível, razão pela qual
se introduz a técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) na taxonomia, filogenia e diagnóstico de
infecção desses moluscos. Desenvolvem-se estratégias moleculares que permitem, ao mesmo tempo,
identificar o hospedeiro intermediário e a infecção por S. mansoni.
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IMPORTÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Para as Américas e a África são referidas 37 espécies de Biomphalaria; porém, acredita-se que
muitas dessas estejam em sinonímia (Mandahl-Barth, 1957; Malek, 1985; Brown, 1994; Paraense, 2004)
(Tabela 1). Entretanto, segundo Paraense (comunicação pessoal, 2005), é importante salientar que várias
espécies – principalmente as africanas – são mal definidas anatomicamente, o que torna impossível
diferençá-las. De fato, a taxonomia das espécies africanas tem, até certo ponto, permanecido atrasada
em relação às formas americanas, que podem ser identificadas com maior grau de confiança. Tem
havido realmente pouca modificação no status taxonômico das bionfalárias africanas durante as duas
últimas décadas, e a maioria dos autores ainda segue a classificação proposta por Mandahl-Barth
(1957) (WHO, 1980). A situação relatada prevalece até hoje.
Quanto à susceptibilidade, nove espécies são consideradas susceptíveis, oito infectaram-se
experimentalmente, nove são refratárias e as demais não foram estudadas quanto à susceptibilidade a
Schistosoma mansoni (Tabela 1).
Tabela 1 – Moluscos do gênero Biomphalaria
Susceptibilidade a
S. mansoni

Espécie

Distribuição geográfica

B. glabrata (Say, 1818)

Antígua, Brasil, Curaçau, Dominica, Egito, Guadalupe, Guiana Francesa,
Haiti, Ilhas Saint Kitts, Martinica, Montserrat, Nigéria, Porto Rico,
República Dominicana, Saint Martin, Santa Lúcia, São Cristóvão,
Suriname, Venezuela, Vieques

SUSC

B. pfeifferi (Krauss, 1848)

África do Sul (localidade-tipo); Argélia, Angola, Botsuana, Camarões,
Chade, Congo, Daomé (atual Benin), Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné,
Libéria, Líbia, Madagascar, Malaui, Moçambique, Nigéria, Quênia,
República Centro-Africana, Rodésia, Senegal, Serra Leoa, Somália,
Suazilândia, Sudão, Tanzânia, Transvaal, Uganda, Zaire, Zâmbia

SUSC

B. alexandrina (Ehrenberg, 1831)

Egito, Sudão

SUSC

B. sudanica (Martens, 1870)

Sudão, Uganda, Etiópia, Quênia, Tanzânia, Zaire, Zâmbia

SUSC

B. straminea (Dunker, 1848)

Venezuela, Suriname, Guiana Francesa, Guiana, Peru, Brasil, Paraguai.
Argentina, Dominica, Granada, Guadalupe, Martinica, República
Dominicana, Trinidad, Uruguai, Costa Rica e China

SUSC

B. tenagophila (Orbigny, 1835)

Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, Peru, Bolívia e República
Democrática do Congo

SUSC

B. choanomphala (Martens, 1879) Tanzânia, Uganda, Quênia

SUSC

B. camerunensis (Boettger, 1941)

Mongongo, Camarões, Gana, Nigéria, República Centro-Africana, Zaire

SUSC

B. amazonica Paraense, 1966

Brasil, Bolívia e Colômbia

IE

B. peregrina (Orbigny, 1835)

Equador, Bolívia, Chile, Brasil, Paraguai, Peru, Uruguai, Argentina e
Colômbia

IE

B. aff. straminea Paraense &
Corrêa, 1989

Espinillar, Uruguai

IE

B. havanensis (Pfeiffer, 1839)

Haiti, Porto Rico (EUA), Cuba, Venezuela

IE

Susceptível = SUSC; Refratária = REF; Infecção experimental = IE; Sem informação = SI.
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Tabela 1 – Moluscos do gênero Biomphalaria (continuação)
Susceptibilidade a
S. mansoni

Espécie

Distribuição geográfica

B. helophila (Orbigny, 1835)

Peru, Cuba, Costa Rica, Guatemala, Belize, Haiti, México, Saint Thomas,
Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Porto Rico, Barbados e
Nicarágua

IE

B. stanleyi (Smith, 1888)

Congo, Uganda, Chade, Ruanda

IE

B. sericea (Dunker, 1848)

Equador

IE

B. smithi Preston, 1910

Uganda

IE

B. obstructa (Morelet, 1849)

Estados Unidos, México, Porto Rico, Guatemala, El Salvador, Belize e Cuba

REF

B. intermedia Paraense &
Deslandes, 1962

Brasil e Argentina

REF

B. occidentalis Paraense, 1981

Brasil, Paraguai e Argentina

REF

B. oligoza Paraense, 1974

Bolívia, Brasil e Argentina

REF

B. tenagophila guaibensis
Paraense, 1984

Brasil, Uruguai e Argentina

REF

B. kuhniana (Clessin, 1883)

Suriname, Brasil, Venezuela, Panamá e Colômbia

REF

B. schrammi (Crosse, 1864)

Guiana Francesa, Guadalupe e Brasil

REF

B. orbignyi Paraense, 1975

Argentina e Uruguai

REF

B. trigyra (Philippi, 1869)

Peru e Equador

REF

B. hermanni (Boettger, 1910)

Namíbia

SI

B. germaini (Ranson, 1953)

Argélia

SI

B. gaudi (Ranson, 1953)

Dakar

SI

B. angulosa Mandahl-Barth, 1957

Tanzânia, Malaui, Zâmbia

SI

B. temascalensis (Rangel-Ruiz,
1987)

México

SI

B. prona (Martens, 1873)

Venezuela

B. subprona (Martens, 1899)

México e Guatemala

SI

B. andecola (Orbigny, 1835)

Bolívia, Peru e Chile

SI

B. equatoria (Cousin, 1887)

Equador

SI

B. cousini Paraense, 1966

Equador

SI

B. nicaraguana (Morelet, 1851)

Nicarágua

SI

B. edisoni Estrada et al., 2006

Colômbia

SI

SUSC

Susceptível = SUSC; Refratária = REF; Infecção experimental = IE; Sem informação = SI.

B. glabrata é a mais importante hospedeira intermediária de S. mansoni nas Américas. Está presente
e é responsável pela transmissão da esquistossomose em quase todas as áreas onde ocorre a doença (ver
o capítulo 11 – Distribuição Espacial de Biomphalaria glabrata, B. straminea e B. tenagophila, Moluscos
Hospedeiros Intermediários do S. mansoni no Brasil). Esta espécie é altamente susceptível a S. mansoni.
Experimentos de susceptibilidade utilizando vinte populações de B. glabrata originárias de diversas
regiões do Brasil e três populações oriundas de Porto Rico, Ilhas Saint Kitts e Venezuela revelaram índices
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de infecção variando de 0% a 100%, das quais 17 delas (74%) apresentaram taxas de infecção superiores
a 50% (Paraense & Corrêa, 1963). Tais experimentos foram realizados com amostra de S. mansoni isolada
de paciente de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
A compatibilidade entre B. glabrata e S. mansoni foi demonstrada (Souza, Jannotti-Passos & Freitas,
1995) com a utilização de moluscos de Belo Horizonte e três linhagens do parasito (LE: isolada de paciente
residente em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil e mantida em laboratório desde 1968; SJ: isolada de B.
tenagophila originários de São José dos Campos, São Paulo, Brasil, na década de 1960; AL: isolada, em
1980, de B. glabrata originários do estado de Alagoas, Brasil). Neste estudo foi utilizado o método de
Frandsen, que descreve seis classes de moluscos resistentes (Frandsen, 1979). B. glabrata revelou alto nível
de compatibilidade (classe VI) com as linhagens do parasito utilizadas (Tabela 2). Algumas populações têm
apresentado baixas taxas de infecção tanto natural como experimental. Como exemplos deste fato podem
ser citadas as observações realizadas com uma população de B. glabrata oriunda de Salvador, Bahia
(Brasil), que mostrou taxas baixas ou nulas de infecção quando expostas a várias amostras de S. mansoni
(Paraense & Corrêa, 1963). Por outro lado, alguns experimentos têm demonstrado a diminuição da
susceptibilidade de algumas populações de B. glabrata às cepas de S. mansoni (Conceição et al., 1999).
B. straminea é menos susceptível que B. glabrata. Entretanto, esta espécie possui a distribuição
mais abrangente, entre as três espécies (ver capítulo 11 deste livro). De fato, estudos realizados durante
os anos de 1954 e 1955 com B. straminea oriundas de 17 municípios do estado de Pernambuco (Barbosa
& Coelho, 1956) revelaram taxas de infecção inferiores a 1%. Contudo, quando são analisados os dados de
prevalência obtidos em 1950 (Paraense & Corrêa, 1963), depara-se com taxas de infecção humana, em 14
dos 17 municípios, superiores a 50%. Estes dados demonstram que apesar de serem encontradas no
campo com baixas taxas de infecção, B. straminea é capaz de manter elevadas taxas de infecção humana.
Os resultados da avaliação da compatibilidade com as três linhagens de S. mansoni (LE, SJ e AL)
(Souza, Jannotti-Passos & Freitas, 1995) demonstraram que B. straminea exibe os mais baixos níveis de
infecção, sendo considerada muito pouco ou pouco compatível com as linhagens do parasito. Os índices
de compatibilidade obtidos encontravam-se nas classes I e II de Frandsen (Tabela 2) (Frandsen, 1979).
Tabela 2 – Compatibilidade de Biomphalaria tenagophila, B. straminea e B. glabrata para diferentes linhagens
de Schistosoma mansoni
Moluscos

Compatibilidade

Espécie

Procedência

Linhagem de
S. mansoni

B. tenagophila

Pampulha

LE

37,996

II

Pouco Compatível

Pampulha

SJ

74,226

III

Compatível

Pampulha

AL

52,277

III

Compatível

Paracatu

LE

18,090

II

Pouco Compatível

Paracatu

SJ

9,484

I

Muito pouco compatível

Paracatu

AL

20,508

II

Pouco Compatível

Laboratório

LE

1.002,599

VI

Extremamente Compatível

Laboratório

SJ

1.039,065

VI

Extremamente Compatível

Laboratório

AL

588,828

VI

Extremamente Compatível

B. straminea

B. glabrata

Índice
(TCP/100)

Classe

Descrição

Fonte: Souza et al. (1995).
TCP/100 = número total de cercárias produzidas, multiplicado por cem e dividido pelo número de moluscos expostos.
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B. tenagophila tem importância epidemiológica na transmissão de S. mansoni nos estados da região
Sul e Sudeste. A espécie é responsável pela maioria dos casos autóctones de esquistossomose no estado
de São Paulo e pelos focos da doença no estado de Santa Catarina. Em Minas Gerais este molusco é
responsável pelo foco de esquistossomose na cidade de Itajubá, no sul do estado (Carvalho et al., 1985a),
e foi encontrado naturalmente infectado nos municípios de Jaboticatubas (Melo & Pereira, 1985) e Belo
Horizonte, no lago da Pampulha (Carvalho et al., 1985b). Por outro lado, uma população originária da
Reserva Ecológica do Taim (Rio Grande do Sul), mantida no moluscário do Grupo Interdepartamental de
Estudo sobre Esquistossomose/UFMG há cerca de 25 anos, tem-se mostrado sistematicamente refratária
a inúmeras amostras de S. mansoni com as quais já foi desafiada (Santos et al., 1979; Corrêa, Coelho &
Freitas, 1979; Coelho, 1995).
Após a descrição de B. occidentalis (Paraense, 1981), que ocupa grande área no oeste do Brasil e é
morfologicamente muito semelhante a B. tenagophila, o mapa de distribuição desta última espécie tem
sofrido constantes modificações. De fato, B. tenagophila tem cedido lugar a B. occidentalis nos estados
de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no extremo oeste de São Paulo (Paraense, 1986). Dados da
Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) assinalaram a presença de B. tenagophila em 208
municípios do estado de São Paulo (Piza et al., 1972). Posteriormente ficou demonstrado que em 34 destes
municípios os moluscos, inicialmente identificados como B. tenagophila, eram na verdade B. occidentalis
(Teles, 1989). Nesse último estudo, B. occidentalis foi notificada em 16,9% (97) dos municípios do estado
de São Paulo existentes à época.
B. tenagophila exibiu um grau de compatibilidade intermediário com as linhagens SJ, LE e AL de S.
mansoni, que variou da classe II (LE) à III (SJ e AL) quando se utilizou o método de Frandsen (Souza,
Jannotti-Passos & Freitas, 1995) (Tabela 2, mostrada anteriormente).

BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA AO ESTUDO DE MOLUSCOS DO GÊNERO Biomphalaria
Durante as últimas décadas, têm sido verificados avanços relevantes no campo da sistemática de
moluscos, principalmente a partir dos anos 50, com a introdução da chamada ‘Nova Sistemática’,
descrita por Mayr (1942) e utilizada em planorbídeos por Paraense & Deslandes (1956), que preconizavam
a adoção simultânea de métodos de outras disciplinas, tais como genética, embriologia, citologia,
histologia, fisiologia, ecologia e paleontologia, além da morfologia. O surgimento da sistemática
molecular ocorreu em fins do século passado, com a ampliação da genética molecular abordando
diversos problemas antes considerados de difícil solução pelas metodologias tradicionais. Com a
popularização da biologia molecular, diversos trabalhos envolvendo o gênero Biomphalaria foram
realizados. Os estudos iniciais com estes moluscos utilizaram as técnicas de isoenzimas e RFLP;
entretanto, as possibilidades oferecidas pelo desenvolvimento da reação em cadeia da polimerase (PCR)
contribuíram de maneira expressiva para aumentar o conhecimento desse gênero. No Laboratório de
Helmintoses Intestinais esses estudos iniciaram-se no começo da década de 1990, com a vinda, para o
Centro de Pesquisa René Rachou/Fiocruz (CPqRR), do biologista molecular Andrew J. G. Simpson. Ao
final de uma conferência na qual esse eminente cientista apresentou o projeto que iria desenvolver no
CPqRR, utilizando técnicas moleculares no estudo de S. mansoni, o chefe do Laboratório de Helmintoses
Intestinais questionou-o sobre a possibilidade de estudos semelhantes serem realizados com os moluscos
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hospedeiros intermediários de S. mansoni, em decorrência das dificuldades de separação de algumas
espécies do gênero Biomphalaria. Iniciava-se naquele momento um projeto pioneiro que possibilitou
ampliar consideravelmente os conhecimentos sobre os hospedeiros intermediários de S. mansoni no
Brasil. De fato, a equipe do Laboratório de Helmintoses Intestinais do CPqRR foi a primeira a utilizar a
PCR no estudo dos moluscos do gênero Biomphalaria.
Neste capítulo abordaremos o desenvolvimento de tais pesquisas e seus impactos, bem como as
inúmeras expectativas e perspectivas que se abriram. Para efeito didático, o tema será dividido em:


Taxonomia molecular;



Variabilidade genética;



Filogenia;



Genoma de Biomphalaria glabrata;



Detecção de moluscos infectados com S. mansoni.

Taxonomia Molecular
A identificação específica dos moluscos brasileiros do gênero Biomphalaria, utilizando caracteres
morfológicos, não é conclusiva, esbarrando em uma série de dificuldades, tais como tamanho dos
moluscos, similaridade entre os caracteres utilizados para diagnóstico, falta de profissionais capacitados,
processo de fixação inadequado etc. Desta forma, tornava-se necessária a utilização de outras metodologias
com o objetivo de auxiliar a morfologia e diferenciar espécies presentes em determinados criadouros.
Entretanto, o desenvolvimento da taxonomia molecular não resulta num desprezo pelos dados morfológicos,
pelo contrário: tem sido utilizada como uma ferramenta auxiliar em determinadas situações nas quais os
caracteres morfológicos não são evidentes. Estudos que incorporam os dois tipos de análise podem gerar
dados que permitem uma melhor interpretação e compreensão da diversidade biológica dos organismos
em estudo. No entanto, é importante reconhecer que cada método tem suas vantagens e desvantagens
(Moritz & Hillis, 1996). De fato, o renomado malacologista brasileiro Wladimir Lobato Paraense enfatiza
que tanto a taxonomia morfológica quanto a molecular, desde que corretamente aplicadas, atingem
satisfatoriamente o mesmo objetivo (Paraense, 2003). Para um entendimento dos estudos realizados até o
momento sobre a taxonomia molecular e filogenia do gênero Biomphalaria é importante o conhecimento
sobre o gene do RNA ribossomal. O genoma de eucariotos contém diversas cópias desse gene, que se
encontra geralmente agrupado em diversos cromossomos (Long & Dawid, 1980). Tais genes são organizados
da seguinte forma: duas subunidades convencionalmente conhecidas como SSU (18S) e LSU (28S) e uma
subunidade menor (5.8S) localizada entre dois espaçadores transcritos internos (ITS1 e ITS2), que separam
as diferentes subunidades. Um espaçador transcrito externo (ETS) é encontrado acima da SSU (Figura 1).
Os espaçadores transcritos contêm sinais para o processamento da transcrição do gene do rRNA. Cópias
adjacentes das unidades de rDNA são separadas por espaçadores não transcritos (NTS). Análises
comparativas das seqüências nucleotídicas desse gene e suas regiões espaçadoras são muito informativas
em estudos filogenéticos, uma vez que existem regiões que sofrem taxas evolutivas distintas. As regiões
mais conservadas (18S, 28S e 5.8S) têm sido muito utilizadas para estudos de relações filogenéticas nos
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grandes taxa, enquanto as regiões espaçadoras (ITS1 e ITS2) vêm sendo utilizadas em estudos filogenéticos
entre taxa relacionados que divergiram nos últimos cinqüenta milhões de anos. Além disso, as variações
nas regiões espaçadoras têm sido utilizadas para identificar espécies ou cepas, sendo um bom marcador
em estudos de genética de população. As amplificações de ITS1 e ITS2 por PCR são facilitadas pela
presença dos genes conservados que flanqueiam essas regiões (Palumbi, 1996).
Figura 1 – Organização do gene codificador do RNA ribossomal. Espaçador não transcrito (NTS);
Espaçador transcrito externo (ETS); duas subunidades convencionalmente conhecidas como SSU (18S) e
LSU (28S) e um rRNA de 5.8S localizado entre dois espaçadores transcritos internos (ITS1 e ITS2), que
separam as diferentes subunidades

Os estudos pioneiros com isoenzimas reportaram polimorfismos nos padrões de esterases capazes de
diferenciar B. glabrata, B. tenagophila, B. peregrina, B. straminea e B. obstructa (Malek & File, 1971).
Foi padronizado um protocolo para o estudo taxonômico de Biomphalaria, verificando-se a utilidade da
técnica de isoenzimas para a identificação específica de moluscos desse gênero (Henricksen & Jelnes,
1980). A eletroforese de hemolinfa foi utilizada na diferenciação de duas espécies semelhantes, B. tenagophila
e B. occidentalis. Entretanto, não foi possível diferenciar B. glabrata de B. straminea, apesar de os perfis
serem diferentes de B. occidentalis e B. tenagophila (Bailey, Michelson & Paraense, 1986). Padrões
isoenzimáticos também foram utilizados para separar B. tenagophila de B. occidentalis. Os coeficientes
de variabilidade genética interespecíficos e intrapopulacionais foram atribuídos ao efeito fundador (Mascara
& Morgante, 1995). Esterases de B. glabrata também foram eficientes na separação das três principais
espécies hospedeiras de S. mansoni (Narang & Narang, 1976).
Estudos com B. straminea, B. intermedia e B. peregrina utilizando isoenzimas demonstraram que, apesar
da presença de poucos loci polimórficos, é possível fazer a separação dessas três espécies (Hofmann, 1987).
Para B. straminea foi demonstrada a existência de diferenças isoenzimáticas entre populações de diversas
localidades da América do Sul, inclusive do Brasil. Entre os moluscos estudados, encontravam-se exemplares
de B. kuhniana de Tucuruí (rio Tocantins, estado do Pará). Observou-se que B. kuhniana apresentava diferenças
genéticas desprezíveis em relação a B. straminea. Considerou-se que essas diferenças poderiam ser atribuídas
ao isolamento geográfico ou ainda que B. straminea seria, na verdade, um complexo de espécies (Pointier,
Paraense & Mazille, 1993). Entretanto, já havia sido demonstrado um completo isolamento reprodutivo entre
as duas espécies, utilizando exemplares pigmentados de B. kuhniana de Tucuruí (rio Tocantins, estado do
Pará) e albinos de B. straminea de Tangará (Rio Grande do Norte). Associada a esse isolamento reprodutivo, a
existência de uma grande semelhança entre essas espécies culminou em seu agrupamento num complexo
denominado complexo B. straminea, no qual também foi incluída B. intermedia (Paraense, 1988).
Outra alternativa na taxonomia desses moluscos é a utilização de RFLP. De fato, com o emprego de
várias enzimas de restrição e uma sonda para o gene de rRNA de S. mansoni, foi possível comparar os
padrões de RFLPs de B. glabrata com os obtidos para B. straminea, B. tenagophila e B. schrammi.
Observou-se um fragmento de 2,5 Kb somente em B. glabrata, útil para distinguir B. glabrata de outras
espécies (Knight et al., 1991).
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O nível de polimorfismo intraespecífico detectado em Biomphalaria por Rapd sugere que essa técnica
é inadequada para uso na identificação específica de moluscos, conforme observado na subseção
Variabilidade Genética, deste capítulo. Em virtude disso, foi padronizada a utilização da técnica de LSPCR com o uso de iniciadores desenhados para amplificar uma porção do gene do rRNA que permitiu a
diferenciação entre B. glabrata e B. tenagophila de seis diferentes localidades do Brasil (Figura 2). Esses
iniciadores produziram um perfil complexo de bandas, sendo que apenas quatro e três fragmentos espécieespecíficos foram observados, respectivamente, para B. glabrata e B. tenagophila (Vidigal et al., 1996).
Essa técnica foi também utilizada para separar B. tenagophila de B. occidentalis (Pires et al., 1997),
indistinguíveis pela maioria dos caracteres morfológicos (Paraense, 1981). A caracterização de B.
tenagophila deu-se pela presença de um fragmento duplo de 500 pb, e outros dois de 400 pb e 310 pb,
enquanto B. occidentalis foi caracterizada pela presença do fragmento espécie-específico de 130 pb. Os
perfis foram polimórficos para ambas as espécies; entretanto, mostraram-se reprodutíveis em todos os
exemplares de cada espécie (Pires et al., 1997). Essa técnica, apesar de separar as espécies estudadas,
apresentou perfis polimórficos, dificultando a interpretação dos resultados.
Figura 2 – Gel de poliacrilamida 4%, corado pela prata, mostrando os perfis de LS-PCR obtidos com o
iniciador NS1-ET1 de espécies brasileiras de Biomphalaria. Canaletas 1 e 2: B. glabrata de Belém (Pará);
3-4: B. glabrata de Cururupu (Maranhão); 5-6: B. glabrata de Touros (Rio Grande do Norte); 7-8: B. glabrata
de Pontezinha (Pernambuco); 9-10: B. glabrata de Aracaju (Sergipe); 11-12: B. tenagophila de Paracambi
(Rio de Janeiro); 13-14: B. tenagophila de Imbé (Rio Grande do Sul); 15-16: B. tenagophila de Joinville
(Santa Catarina); 17-18: B. tenagophila de Araçatuba (São Paulo); 19-20: B. tenagophila de Formosa
(Goiás); 21-22: B. tenagophila de Vila Velha (Espírito Santo). As bandas diagnóstico-específicas são
indicadas por setas e os pesos moleculares são mostrados à esquerda do gel

Fonte: Vidigal et al. (1996).

A técnica de PCR-RFLP (reação em cadeia da polimerase associada ao polimorfismo de tamanho de
fragmento de restrição) foi utilizada, pela primeira vez, no mesmo trabalho em que a técnica da PCR foi
descrita (Saiki et al., 1985). Na década seguinte esta técnica foi empregada no estudo das espécies hospedeiras
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intermediárias de S. mansoni. A região do ITS completa foi amplificada usando os iniciadores ETTS2
(5’-TAACAAGGTTTCCGTAGGTGAA-3’) e ETTS1 (5’-TGCTTAAGTTCAGCGGGT-3’) ancorados, respectivamente,
nas extremidades conservadas dos genes 18S e 28S (Kane & Rollinson, 1994) do rDNA. A amplificação
específica, pela PCR, do ITS de B. glabrata, B. straminea e B. tenagophila resultou em um produto de
aproximadamente 1,3 Kb, que foi tratado com oito enzimas de restrição (DdeI, MspI, Sau3aI, HinfI,
MnlI, HaeIII, RsaI, e Alu I). Os perfis mais promissores foram os produzidos com a enzima DdeI. B.
glabrata apresentou três fragmentos de aproximadamente 500 pb, 220 pb e 80 pb, respectivamente
(Figura 3, canaletas 1-3) e B. tenagophila, dois fragmentos de aproximadamente 800 pb e 470 pb (Figura
3, canaletas 4-6). B. straminea foi caracterizada pela presença de quatro fragmentos de aproximadamente
470 pb, 310 pb, 280 pb e 120 pb (Figura 3, canaletas 13-15). Além disso, a utilização de desovas como
fonte de DNA para a taxonomia molecular desses moluscos foi padronizada. Os resultados alcançados
têm uma importante aplicação prática, sobretudo quando o número de exemplares coletados é pequeno
ou o molusco adulto necessita ser preservado para estudos posteriores (Vidigal et al., 1998).
Figura 3 – Gel de poliacrilamida 8%, corado pela prata, mostrando os perfis de RFLP obtidos pela digestão com
a enzima DdeI do rDNA ITS de espécies de Biomphalaria brasileiras. Canaleta 1: B. glabrata de Belém (Pará); 2:
B. glabrata de Sabará (Minas Gerais); 3: B. glabrata de Esteio (Rio Grande do Sul); 4: B. tenagophila de
Formosa (Goiás); 5: B. tenagophila de Vespasiano (Minas Gerais); 6: B. tenagophila de Imbé (Rio Grande do
Sul); 7: B. occidentalis de Campo Grande (Mato Grosso do Sul); 8: B. occidentalis de Capetinga (Minas
Gerais); 9-10: B. t. guaibensis de Esteio (Rio Grande do Sul); 11-12: B. kunhiana de Tucuruí (Pará); 13: B.
straminea de Picos (Piauí); 14: B. straminea de Guaíra (Paraná); 15: B. straminea de Florianópolis (Santa
Catarina); 16: B. intermedia de Itapagipe (Minas Gerais); 17: B. intermedia de Pindorama (São Paulo); 18: B.
peregrina de Alfenas (Minas Gerais); 19: B. peregrina de Bom Jesus da Penha (Minas Gerais); 20: B. oligoza
de Florianópolis (Santa Catarina); 21: B. oligoza de Esteio (Rio Grande do Sul); 22: B. schrammi de Itaú de
Minas (Minas Gerais); 23: B. schrammi de Cássia (Minas Gerais); 24: B. schrammi de Ilicínea (Minas Gerais);
25-26: B. amazonica de Benjamin Constant (Amazonas); 27-28: B. amazonica de Barão de Melgaço (Mato
Grosso do Sul). Marcadores de peso molecular são mostrados à esquerda do gel

Fonte: Vidigal et al. (2000a).
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A amplificação específica, pela PCR, do ITS foi também utilizada na diferenciação das espécies de
moluscos do complexo B. straminea: B. straminea, B. intermedia e B. kuhniana. Neste estudo foi
incorporada B. peregrina, que sob o ponto de vista morfológico é muito semelhante às três espécies
inicialmente mencionadas. Foram utilizadas seis enzimas de restrição (DdeI, MnlI, Hae III, Rsa I, Hpa II e
Alu I) e o melhor perfil para separação dessas espécies foi obtido com DdeI (Figura 3, canaletas 11-19). A
partir das bandas obtidas com todas as enzimas foi construída uma matriz de táxon/caractere utilizada
para inferir a distância e similaridade genética entre essas espécies. Foram utilizados dois métodos de
agrupamento e dois coeficientes (NJ e UPGMA; coeficiente de distância de Nei e Li e coeficiente de similaridade
de Dice), os quais produziram árvores de mesma topologia com três distintos grupos: B. straminea e
B. kuhniana; B. intermedia; B. peregrina. Na Figura 4 é demonstrada a árvore construída com 79 bandas
produzidas pelas seis enzimas, refletindo a distância genética de 12 exemplares das quatro espécies. O
percentual médio de bandas compartilhadas entre todos os possíveis pares foi de 44%. Esses grupos
suportavam-se por altos valores de bootstrap (98% e 100%). Em ambas as árvores foi observada alta
relação de similaridade entre primeiro e segundo grupos, reforçando o agrupamento destas espécies no
complexo B. straminea (Caldeira et al., 1998).
Figura 4 – Árvore Neighbor-joining de B. kuhniana, B. straminea, B. intermedia e B. peregrina, construída a
partir dos perfis de PCR-RFLPs, produzida com todas as enzimas utilizadas. Os números são os valores
percentuais de bootstrap baseado em mil pseudoreplicações

Fonte: Caldeira et al. (1998).

A PCR-RFLP foi utilizada no estudo de outras três espécies semelhantes: B. tenagophila, B. t.
guaibensis e B. occidentalis, indistinguíveis pela morfologia da concha e pela maioria dos caracteres
do sistema genital. Foram utilizados moluscos de diferentes localidades de Brasil, Argentina e Uruguai,
com sete enzimas (HaeIII, DdeI, AluI, MnlI, HpaII, HfaI e RsaI). A enzima AluI foi a que gerou perfis
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mais informativos para a separação dessas espécies. As demais enzimas não produziram perfis que
permitissem a separação das espécies, além de apresentarem um extenso polimorfismo intraespecífico.
Os perfis de restrição obtidos com todas as enzimas também foram usados para calcular o percentual
médio de bandas compartilhadas entre todos os possíveis pares e esses dados foram usados para
análise de agrupamento. Verificou-se um agrupamento mais estreito entre B. occidentalis e B. t.
guaibensis do que entre B. tenagophila e sua subespécie. Em decorrência disso, foi proposto o
agrupamento de B. tenagophila, B. occidentalis e B. t. guaibensis em um complexo denominado complexo
B. tenagophila (Spatz et al., 1999).
O perfil espécie-específico das dez espécies e uma subespécie de moluscos brasileiros do gênero
Biomphalaria foi estabelecido, com ênfase nas espécies B. oligoza, B. schrammi e B. amazonica (Vidigal
et al., 2000b). Na Figura 3, vista anteriormente, são demonstrados os perfis de RFLP de rDNA-ITS produzidos
pela digestão, com a enzima DdeI, de todas as espécies de Biomphalaria do Brasil. Os perfis obtidos com
essa enzima permitiram uma fácil separação da maioria das espécies estudadas, com exceção de B.
occidentalis e B. t. guaibensis (canaletas 7-8 e 9-10, respectivamente), que apresentaram perfis idênticos,
e B. oligoza e B. peregrina (canaletas 18-19 e 20-21, respectivamente), que apresentaram perfis muito
semelhantes, porém distinguíveis. Os perfis obtidos com a enzima DdeI para as dez espécies e uma
subespécie das bionfalárias brasileiras estão representados no diagrama da Figura 5. Essa representação
esquemática pode ser utilizada rotineiramente em laboratório, como modelo comparativo para identificação
molecular de populações brasileiras de Biomphalaria.
Figura 5 – Representação esquemática dos padrões de restrição do ITS rDNA de dez espécies brasileiras
de Biomphalaria e uma subespécie produzida com a enzima DdeI. A legenda mostra as abreviações de
cada espécie. B. glabrata (Bg); B. t. tenagophila (Btt); B. occidentalis (Boc); B. t. guaibensis (Btg); B.
straminea (Bs); B. intermedia (Bi); B. kunhiana (Bk); B. peregrina (Bp); B. oligoza (Bo); B. schrammi (Bsch)
e B. amazonica (Ba). Marcadores de peso molecular são mostrados à esquerda do gel

Fonte: Vidigal et al. (2000a).
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Tal metodologia foi empregada no estudo de moluscos da fauna venezuelana, em material previamente
identificado como B. straminea, B. prona e B. glabrata. Foi demonstrado que o material identificado
como B. straminea, pelos caracteres morfológicos, tratava-se na verdade de B. kuhniana, relatada pela
primeira vez naquele país (Caldeira et al., 2000). As amostras de B. prona foram oriundas do lago de
Valência e de outras localidades. Apesar de os exemplares dessas localidades apresentarem morfos
distintos e colonizarem biótopos diferentes, a análise morfológica, os estudos de isoenzimas (Paraense et al.,
1992) e os dados produzidos pela PCR-RFLP (Caldeira et al., 2000) demonstram que todos os exemplares
de fato pertenciam a uma única espécie, B. prona, ficando estabelecido assim o padrão espécie-específico
desta espécie (Figura 6, canaletas 17-28).
Figura 6 – Gel de poliacrilamida 6%, corado pela prata, mostrando o perfil de restrição da região ITS do
rDNA com a enzima DdeI. As espécies de moluscos foram: Biomphalaria glabrata: canaleta 1: Belém (Pará,
Brasil); 2: Esteio (Rio Grande do Sul, Brasil); 3-4 Villa de Cura, El Cortijo (Aragua, Venezuela); 5-6:
Manuare (Carabobo, Venezuela); 7-8: Belén, Las Tinajitas (Carabobo, Venezuela); 9-10: Guacara
(Carabobo, Venezuela); 11-12: Caripe, La Elvira Quebrada (Monagas, Venezuela); 13-14: Chabasquén
(Portuguesa, Venezuela); 15-16: Anzoátequi. Valle Lindo la Rinconada (Lara, Venezuela). B. prona:
canaletas 17- 18: Lago de Valencia, Pan de Azúcar, Club Bahia Paraíso (Aragua, Venezuela); 19-20: San
Casimiro, El Loro Rio (Aragua, Venezuela); 21-22: Laguna del Parque Recreacional Sur de Valencia
(Carabobo, Venezuela); 23-24: Canal La Pista, Tinaquillo (Cojedes, Venezuela); 25-26: Represa El
Guamo (Monagas, Venezuela); 27-28: San Carlos (Cojedes, Venezuela). B. straminea: canaleta 29: Belém
(Pará, Brasil); 30: Picos (Piauí, Brasil); 31: Florianópolis (Santa Catarina, Brasil). B.kuhniana: canaletas
32-33: San Casimiro, La Barquera Quebrata; 2: (Aragua, Venezuela); 34-35: Villa de Cura, El Cortijo
(Aragua, Venezuela); 36-37: Pao de Zárate (Aragua, Venezuela); 38-39: Laguna del Parque Recreacional,
Sur de Valencia (Carabobo, Venezuela); 40-41: Villa de Cura (Aragua, Venezuela); 42-43: Tucuruí (Pará,
Brasil). Os números a esquerda correspondem ao padrão de peso molecular em pares de base (pb)

Fonte: Caldeira et al. (2000).
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A PCR RFLP com a enzima DdeI mostrou-se, ainda, útil no estudo de uma população de B. tenagophila
da reserva ecológica do Taim, estado do Rio Grande do Sul (Brasil). Esta população apresenta, além do
perfil espécie-específico da espécie (fragmentos de 800 pb e 470 pb), um fragmento de 350 pb, que está
sendo utilizado como seu marcador (Barbosa et al., 2006). Esta população tem-se mostrado resistente
às diversas cepas de S. mansoni com as quais já foi desafiada, sendo assim considerada refratária ao
trematódeo (Santos et al., 1979; Freitas, Boschi & Santos, 1985). Foi ainda demonstrado que esta banda
de 350 pb tem caráter dominante, passando para descendentes após transplante de órgão hematopoético
originário de B. tenagophila susceptível, podendo, desta forma, ser utilizada como um marcador
(Rosa et al., 2004).
Apesar do sucesso obtido na utilização de técnicas de biologia molecular na separação das espécies
do gênero Biomphalaria, permanecia uma lacuna no estudo desses moluscos. Em trabalhos de campo,
rotineiramente é encontrada apenas a concha dos moluscos do gênero Biomphalaria, sem o corpo,
impossibilitando a identificação e a detecção de S. mansoni. Além disso, encontram-se depositadas em
coleções malacológicas diversas conchas que apresentam classificação duvidosa ou imprecisa. No intuito
de solucionar essas questões, foi desenvolvida uma estratégia para extração de restos da parte mole
(corpo) existentes no interior de conchas vazias. Foram utilizadas conchas depositadas na coleção do
Centro de Pesquisa René Rachou desde 1992, concomitantemente com os DNA extraídos, naquela época,
das respectivas partes moles dos moluscos. As conchas foram lavadas em água destilada e uma pequena
perfuração foi feita próxima ao umbigo, em apenas um lado de cada concha. Em seguida, as conchas
foram imersas em tampão de extração com proteinase k por cinco dias, a 37oC. Após este período, as
conchas foram retiradas, lavadas e devolvidas à coleção. A solução foi submetida à extração do DNA pelo
método fenol-clorofórmio (Caldeira et al., 2004). Na Figura 7 podem ser observados os perfis específicos
de B. glabrata, B. tenagophila e B. straminea obtidos a partir do DNA retirado das conchas, bem como do
DNA extraído da parte mole dos respectivos moluscos, utilizando técnica de PCR-RFLP direcionada para
região ITS2 do rDNA com a enzima HpaII.
Outra variante da PCR, denominada PCR espécie-específica, foi utilizada para a separação de
moluscos africanos pertencentes às espécies B. glabrata, B. alexandrina e possíveis híbridos dessas
duas espécies encontradas no Egito (Lotfy et al., 2005). O DNA dos híbridos foi obtido pela mistura
artificial do DNA de B. glabrata e B. alexandrina. Os iniciadores utilizados foram direcionados para
a região ITS1 rDNA de B. alexandrina, ITS2 rDNA de B. glabrata e para a região mitocondrial ND1 de
B. alexandrina e B. glabrata. As amplificações foram executadas em programas distintos. Foram
obtidos amplicons de 316 pb do ITS1 rDNA para B. alexandrina e 361 pb do ITS2 rDNA para B.
glabrata. Os iniciadores direcionados para a região ND1 produziram amplicons de 265 pb,
independentemente da espécie; entretanto, somente o DNA dos híbridos na diluição 1:100 (0,565 ng/μl
de B. alexandrina: 56,5 ng/μl de B. glabrata) foi amplificado.
A ocorrência de B. tenagophila no continente africano deu-se após seqüenciamento nucleotídico das
regiões ITS1 e ITS2 do rDNA e da região 16S rDNA do DNA mitocondrial de moluscos originários da
República Democrática do Congo (Pointier et al., 2005). As seqüências obtidas foram comparadas às de
Biomphalaria disponíveis no GenBank, constatando-se identidade com os exemplares de B. tenagophila,
independentemente da origem geográfica.
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Figura 7 – Gel de poliacrilamida 6%, corado pela prata. Canaletas 1 até 21 mostram o perfil de restrição da
região ITS2 do rDNA com a enzima HpaII. As canaletas ímpares (1 até 17) correspondem aos perfis da região
cefalopodal e as canaletas pares (2 até 18) aos perfis de vestígios de matéria orgânica presentes na concha.
Canaletas 1-2: Biomphalaria glabrata de Carabobo, Venezuela (depositadas na coleção em 1993); 3-4: B.
glabrata de Minas Gerais, Brasil (1997); 5-6: B. glabrata do Rio Grande do Sul, Brasil (1998); 7-8: B. tenagophila
do Rio de Janeiro, Brasil (1993); 9-10: B. tenagophila de Santa Catarina, Brasil (1993); 11-12: B. tenagophila
de Minas Gerais, Brasil (1997); 13-14: B. straminea do Pará, Brasil (1993); 15-16: B. straminea do Rio Grande
do Sul, Brasil (1993); 17-18: B. straminea de Pernambuco, Brasil (1997); 19-21: mostram o perfil de vestígios
de matéria orgânica do interior da concha B. straminea de Minas Gerais (Brasil), coletadas aleatoriamente do
campo em 2002; 22-28: mostram o perfil de Schistosoma mansoni obtido pela LS-PCR. Canaleta 22: perfil de
verme adulto; 23-25: perfil de Schistosoma mansoni recuperado de vestígios de matéria orgânica do interior da
concha de B. glabrata infectada que ficou em decomposição em temperatura ambiente por 7 semanas; 26-28:
mesma legenda da anterior, porém com 8 semanas de decomposição. Os números à esquerda correspondem
ao padrão de peso molecular em pares de base (pb)

Fonte: Caldeira et al. (2004).

Variabilidade Genética
A análise de similaridades ou diferenças exibidas pelas bandas geradas após eletroforese de isoenzimas
permite-nos compreender parte da variabilidade genética das populações. Esta técnica pode ser uma
ferramenta útil no estudo da variabilidade genética de vários organismos, por serem facilmente identificadas,
em decorrência da especificidade dos seus substratos. Como as diferenças moleculares estão quase sempre
associadas a diferentes cargas elétricas, formas, tamanhos e pesos moleculares, algumas enzimas podem
ser analisadas por eletroforese. A eletroforese de enzimas permite que muitas amostras e caracteres
sejam comparados rápida e facilmente, uma vez que cada enzima pode definir um caráter separado
(Romanha, 1982). As enzimas podem ser úteis na elucidação de problemas relacionados à sistemática de
vários grupos de organismos e nos estudos da variabilidade genética de populações (Avise, 1994).
Os trabalhos pioneiros no estudo de isoenzimas em moluscos analisaram perfis enzimáticos de
populações de Bulinus e Biomphalaria, descrevendo variações no padrão da fosfatase ácida e esterases nos
diferentes órgãos estudados (Wright, File & Ross, 1966). A quantificação de polimorfismos de esterases
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em populações de B. glabrata, obtidas de laboratório, revelou que as isoenzimas podem ser utilizadas
para obter informações sobre a estrutura genética e fornecer marcadores para os planorbídeos analisados
(Bair & Etges, 1973).
Estudos utilizando esterases de B. glabrata demonstraram número variável de bandas em diferentes
órgãos (12 no músculo columelar, até 22 na glândula digestiva), distribuídas em quatro zonas de
atividade enzimática. Esta técnica permitiu identificar variabilidade intraespecífica e polimorfismos
entre as populações de B. glabrata do estado de Goiás (Narang & Narang, 1976). Analisou-se, ainda, o
grau de polimorfismo de populações de B. glabrata com relação a 25 loci gênicos, na qual foi possível
detectar polimorfismo, variando de 7,6% a 21,1%, além de se identificar a presença de alelos capazes de
funcionar como marcadores populacionais (Narang et al., 1981).
Análises de isoenzimas demonstraram também a existência de diferenças bioquímicas entre populações
de moluscos definidos como geneticamente resistentes e susceptíveis (Mulvey & Woodruff, 1985). Essas
diferenças na susceptibilidade podem explicar o fato relatado por Woolhouse & Chandiawana (1989), com
base em populações naturais de moluscos, de que a prevalência de S. mansoni é variável no tempo e no
espaço. A técnica de isoenzimas também tem sido utilizada na determinação dos níveis de variabilidade
genética, demonstrando a existência de um alto nível de polimorfismo intraespecífico entre amostras de B.
glabrata mantidas em laboratório de diferentes localidades (Brasil, Saint Lucia, Porto Rico, República Dominicana)
(Mulvey & Vrijenhoek, 1981). Este fenômeno foi também observado em populações de B. glabrata coletadas
em diferentes localidades de Porto Rico. De fato, foi verificado que quatro (15%) dos 26 loci pesquisados
apresentaram-se polimórficos. Foi possível ainda observar uma baixa variabilidade intrapopulacional e alta
variabilidade interpopulacional. Sugeriu-se que a deriva genética e o baixo fluxo gênico poderiam contribuir
para a distribuição diferenciada de susceptibilidade entre as populações de B. glabrata (Mulvey & Vrijenhoek,
1982). Por outro lado, estudos utilizando isoenzimas com populações da República Dominicana demonstraram
que essas populações são homogêneas (Mulvey, Newman & Woodruff, 1988).
Estudos para determinar o coeficiente de variação genética em populações de moluscos
geograficamente isoladas foram realizados utilizando populações de B. tenagophila do estado de São
Paulo. O polimorfismo de nove populações manifestou-se em sete dos 15 loci analisados e não mostrou
relação com a distribuição geográfica (Mascara & Morgante, 1991).
Em outro estudo utilizando B. glabrata, foram utilizadas dez isoenzimas descritas na literatura
como polimórficas, das quais sete apresentaram perfis definidos e de fácil visualização. Das sete enzimas,
somente duas foram polimórficas para três das oito populações, e as demais foram monomórficas. Foi
observada uma homogeneidade intrapopulacional e polimorfismos interpopulacionais, além de não ter
sido encontradas diferenças entre cepas de laboratório e de campo (Campos, 2001).
Outra abordagem molecular é a RFLP, muito utilizada na detecção de polimorfismos de DNA da década
de 1980 até o início da década de 1990. A existência de polimorfismos em populações de B. glabrata
resistentes e susceptíveis a S. mansoni foi demonstrada com o uso de várias enzimas de restrição e uma
sonda para o gene de rRNA de S. mansoni (Knight et al., 1991). Uma parte do gene do produto da glândula
de albúmem (pBS11) altamente expresso em B. glabrata resistente foi utilizado como sonda em uma análise
de Southern blot que revelou a presença de padrões de RFLPs distintos entre as linhagens de B. glabrata
resistentes e susceptíveis, quando as enzimas BamHI e Eco RI foram empregadas (Miller et al., 1996).
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A utilização de variantes da PCR permitiu consideráveis avanços nos estudos de variabilidade
genética de Biomphalaria. A PCR utilizando iniciadores arbitrários (AP-PCR) permite a amplificação de
segmentos anônimos do DNA que não têm uma correlação obrigatória com regiões transcritas ou não
transcritas, repetitivas ou não, variáveis ou conservadas. Em virtude disso, os padrões de bandeamento
refletem a constituição geral do genoma, permitindo estimar a semelhança genética, entre os organismos,
sem tendenciosidade.
O estudo pioneiro com AP-PCR foi realizado para estimar a variabilidade intra e interpopulacional de
B. glabrata de diferentes localidades do Brasil. A comparação entre espécimes de duas diferentes populações
de campo demonstrou uma limitada heterogeneidade intrapopulacional, em contraste com a alta
heterogeneidade interpopulacional. Esses resultados sugerem existir uma homogeneidade entre os
exemplares de uma mesma população de B. glabrata, enquanto as populações exibem entre si uma alta
heterogeneidade. Moluscos criados e mantidos em laboratório por diferentes períodos de tempo foram
também analisados, não sendo possível observar diferenças nos níveis de variabilidade intrapopulacional,
quando comparados com populações de campo (Figura 8) (Vidigal et al., 1994).
Figura 8 – Gel de poliacrilamida 4%, corado pela prata, mostrando os perfis de AP-PCR obtidos com o
iniciador 3307 de vinte exemplares de Biomphalaria glabrata. Canaletas 1-2: de Belém, Pará (Brasil); 3-4:
de Cururupu, Maranhão (Brasil); 5-6: de Touros, Rio Grande do Norte (Brasil); 7-8: de Pontezinha,
Pernambuco (Brasil); 9-10: de Aracaju, Sergipe (Brasil); 11-12: de Jacobina, Bahia (Brasil). Marcadores
de peso molecular são mostrados à esquerda do gel

Fonte: Vidigal et al. (1994).
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Diferenças entre linhagens de B. glabrata resistentes e susceptíveis, com a técnica de Rapd, foram
observadas quando dois dos vinte marcadores utilizados foram reprodutíveis, estáveis e hereditários
(Knight et al., 1999). Estudos semelhantes foram realizados com B. tenagophila susceptíveis e resistentes
a S. mansoni, demonstrando a existência de variações genéticas entre duas linhagens daquele molusco
(Abdel-Hamid et al., 1999). A variabilidade genética de B. glabrata foi estudada em uma área circunscrita
a 45 km2 da ilha de Guadalupe, observando-se a existência de uma alta variabilidade genética, demonstrando
uma correlação entre distância genética e distância geográfica, o que evidencia a relação existente entre
dispersão dos moluscos e variabilidade genética (Langand et al., 1999). Em estudos utilizando Rapd
realizados com oito populações brasileiras de B. glabrata, a variabilidade genética interpopulacional foi
tão alta que em 36 bandas não foi possível identificar sequer uma banda compartilhada pelos quarenta
exemplares das oito populações (Figura 9). Além disso, as populações utilizadas nesse estudo e os
baixos valores de bootstrap encontrados nos ramos que agrupam as diferentes populações não permitiram
traçar nenhuma relação entre origem geográfica e distância genética (Campos, 2001).
Figura 9 – Gel de poliacrilamida 6%, corado pela prata, mostrando os perfis de AP-PCR de diferentes
populações Biomphalaria utilizando o iniciador 3307. Canaleta 1: B. tenagophila de Florianópolis, Santa
Catarina (Brasil); 2-6: B. glabrata de Belém, Pará (Brasil); 7-11: B. glabrata de Cururupu, Maranhão
(Brasil); 12-16: B. glabrata de Touros, Rio Grande do Norte (Brasil); 17-21: B. glabrata de Cabo,
Pernambuco (Brasil); 22-26: B. glabrata de Aracaju, Sergipe (Brasil); 27-31: B. glabrata de Jacobina, Bahia
(Brasil); 32-36: B. glabrata de Betim, Minas Gerais (Brasil); 37-41: B. glabrata de Esteio, Rio Grande do Sul
(Brasil). Os números à esquerda correspondem ao padrão de peso molecular em pares de base (pb)

Fonte: Campos (2001).

A análise de Rapd foi usada para estudar a diversidade genética entre duas cepas, resistentes e
susceptíveis a S. mansoni, de B. glabrata, mantidas em laboratório. DNA de dez indivíduos de cada cepa
foram submetidos ao Rapd com 16 iniciadores aleatórios. Nenhum polimorfismo foi detectado na
cepa resistente, enquanto houve uma considerável variabilidade na cepa susceptível com 13 iniciadores.
A partir dessa variação foi possível separar esta cepa em três tipos distintos (tipos 1, 2 e 3). Em seguida,
outros dez indivíduos susceptíveis foram escolhidos aleatoriamente e observou-se a presença de 45% dos
tipos 1 e 2 e apenas 10% do tipo 3 (Ittiprasert et al., 2003).
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A utilização do Rapd no estudo de cepas de B. tenagophila e B. glabrata susceptíveis e resistentes a S.
mansoni vem sendo empregada com sucesso para detecção de fragmentos exclusivos para essas cepas,
facilitando assim o monitoramento dessas características (Spada et al., 2002; Da Silva et al., 2004).
O microssatélite (MS) é outro excelente marcador genético por causa de sua prevalência no genoma
dos eucariotos, facilidade de amplificação pela PCR e alto grau de polimorfismo. O isolamento e
caracterização dos primeiros loci de microssatélites de B. glabrata demonstraram divergência entre
cepas resistentes e susceptíveis a S. mansoni. Além disso, os marcadores de microssatélite podem
contribuir para elucidar as relações evolucionárias entre as espécies de Biomphalaria africanas e
neotropicais. De fato, B. pfeifferi mostrou-se mais polimórfica do que as espécies neotropicais B.
straminea, B. occidentalis e B. tenagophila (Jones et al., 1999). Nove loci de microssatélites foram
caracterizados em populações de B. glabrata da Venezuela e detectou-se pelo menos oito loci adequados
para estudos da estrutura populacional, sistema de reprodução e estudos de resistência (Mavarez et al.,
2000). Sete loci de microssatélites altamente polimórficos foram utilizados para o estudo da diversidade
genética de B. glabrata do lago de Valência, que representa um importante foco da esquistossomose
mansoni na Venezuela. Foram utilizadas amostras de distâncias pequenas (poucos quilômetros) de
pontos de dentro e de fora do lago. Com os marcadores de microssatélite foi possível observar que
aquela população se reproduz essencialmente por fecundação cruzada e que há, ali, uma considerável
variação genética, com uma taxa de heterozigose de 60%. Maior diversidade foi encontrada nas populações
de dentro do lago, sugerindo uma influência de comunicação entre populações em um nível de diversidade
genética (Mavarez et al., 2002).
A associação de duas técnicas, microssatélite e Rapd, foi utilizada no estudo da variabilidade
genética de populações brasileiras de B. glabrata, coletadas diretamente do campo, em uma área
endêmica para a esquistossomose. Foram usados sessenta pares iniciadores para microssatélites e 19
iniciadores aleatórios para Rapd. Independente do método, a diversidade genética pôde ser prontamente
observada (Rowe et al., 2003).
Outra abordagem da PCR aplicada ao estudo de Biomphalaria foi a técnica de SSR-PCR, devido à
aplicabilidade e à qualidade dos resultados. Esta técnica foi padronizada utilizando os iniciadores
(CA)8RY e K7 (CAACTCTCTCTCTCT) para o estudo da variabilidade genética de populações brasileiras de
B. straminea, B. intermedia e B. kuhniana. A partir dos perfis de bandas de fácil visualização, gerados
com cada iniciador, foi construída uma matriz táxon/caractere. A distância genética foi calculada com
o método de Nei & Li (1979) e agrupados pelo método de neighbor-joining e utilizados para construção
de árvore de distância genética. O percentual médio de bandas compartilhadas foi calculado por meio
do coeficiente de similaridade de Dice (1945) e marcado no dendrograma como linha de Fenon. Estes
dados foram agrupados no UPGMA (Sneath & Sokal, 1962) e usados para a construção de dendrogramas
de similaridade. A validação dos dendrogramas foi feita pelo método de bootstrap (Felsenstein, 1985),
com mil reamostragens. As árvores geradas por ambos os métodos mostraram topologias similares.
Foi observado que os indivíduos mais relacionados pertencem à mesma espécie e localidade, e que os
indivíduos de diferentes localidades, mas da mesma espécie, apresentam uma clara heterogeneidade.
Houve uma homogeneidade intrapopulacional em B. kuhniana, em contraste com B. straminea (Figura
10) e B. intermedia, que apresentaram heterogeneidade intrapopulacional (Caldeira et al., 2001). Em
seguida, essa técnica foi empregada no estudo da variabilidade genética de populações brasileiras de
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B. glabrata. Vinte exemplares de oito localidades distintas e distantes foram analisadas. Os fragmentos
do gel foram utilizados para o estudo intra e interpopulacional, observando-se uma maior variabilidade
genética interpopulacional. Moluscos do campo e do laboratório não apresentaram nenhuma diferença
genética (Campos, 2002).
Figura 10 – Gel de poliacrilamida 6%, corado pela prata, mostrando os perfis de amplificação obtidos com
a reação em cadeia da polimerase ancorada a repetições de seqüências (SSR-PCR) com o iniciador K7
de vinte exemplares de Biomphalaria kuhniana. Canaletas 1 a 20: exemplares de Tucuruí (Pará, Brasil) e
um outgroup, B. glabrata canaleta 21 de Esteio (Rio Grande do Sul, Brasil). Marcadores de peso molecular
são mostrados à esquerda do gel

Fonte: Caldeira et al. (2001).

Filogenia
Os estudos filogenéticos têm o papel de organizar o conhecimento sobre a diversidade biológica a
partir das relações de parentesco entre grupos, além de possibilitar o conhecimento da evolução das
características morfológicas, comportamentais, ecológicas, fisiológicas, citogenéticas e moleculares de
um determinado grupo. Neste tipo de estudo é imprescindível o conhecimento sobre o passado (fósseis) e
o presente do organismo. Poucos estudos filogenéticos têm sido realizados para moluscos do gênero
Biomphalaria; sabe-se que os registros geológicos mais antigos da família Planorbidae comprovam sua
presença na Europa e nos Estados Unidos desde o período Jurássico (160 milhões de anos). Além disso, as
conchas do Jurássico não apresentam diferenças visíveis quando comparadas com as de registros anteriores,
evidenciando que esses moluscos devem ter existido em períodos mais antigos como o Triássico e o
Carbonífero (200 a 300 milhões de anos) (Baker, 1945).
Estudos utilizando isoenzimas foram realizados para compreensão das relações filogenéticas entre sete
espécies de moluscos neotropicais (B. glabrata, B. amazonica, B. straminea, B. tenagophila, B. obstructa,
B. peregrina e B. intermedia) e quatro africanas (B. alexandrina, B. choanomphala, B. pfeifferi e B. sudanica).
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Este estudo demonstrou que B. glabrata do Brasil e da República Dominicana mostraram-se mais relacionadas
às espécies africanas do que às espécies neotropicais (Bandoni, Mulvey & Locker, 1995). Estudo semelhante
com esta mesma técnica utilizando outras populações de Biomphalaria da África (B. pfeifferi, B. sudanica e
B. alexandrina) e da Região Neotropical (B. havanensis, B. straminea, B. tenagophila, B. occidentalis e B.
glabrata), também mostraram que as populações de B. glabrata estavam mais relacionadas às espécies
africanas do que às outras espécies neotropicais (Woodruff & Mulvey, 1997).
Outra técnica molecular de grande importância é o seqüenciamento de todo ou parte do DNA de
moluscos. A possibilidade de conhecer as bases nitrogenadas que compõem os seres vivos contribui para
uma série de estudos. Para estudos de reconstrução filogenética nenhuma outra técnica molecular é mais
informativa que o seqüenciamento nucleotídico. Pela sua fidedignidade, essa metodologia tem sido a
mais utilizada na atualidade, para a inferência da história filogenética dos organismos. De fato, a grande
afinidade de B. glabrata neotropical com as espécies africanas do mesmo gênero foram mais uma vez
confirmadas utilizando dados do seqüenciamento do gene do DNA mitocondrial, subunidade I da citocromo
oxidase (COI), e da região do ITS1 do rDNA (Campbell et al., 2000). Três hipóteses foram sugeridas pelos
autores para explicar esse estreito relacionamento. A primeira hipótese admite que, antes da separação
dos continentes, B. glabrata teria habitado a região correspondente à América, enquanto B. pfeifferi,
B. sudanica e B. alexandrina habitavam a região correspondente à África. Com a separação dos continentes
americano e africano, há cerca de 95,1 milhões de anos, B. glabrata permaneceu na região americana e
as demais espécies na região africana, o que explica o parentesco com B. glabrata. A segunda hipótese
sugere que um ancestral de Biomphalaria dispersou cruzando o oceano Atlântico para a África e
diferenciando-se em B. pfeifferi, B. sudanica e B. alexandrina, que são de época posterior (Plio-Pleistoceno,
aproximadamente 1,8 a 3,6 milhões de anos) à espécie americana (Van Damme, 1984). A terceira hipótese
sustenta que a espécie ancestral de B. glabrata, originária do continente americano, atravessou o oceano
Atlântico para o continente africano diferenciando-se, posteriormente, na época Plio-Pleistoceno, em B.
pfeifferi, B. sudanica e B. alexandrina e em proto-B. glabrata. Esta última espécie teria retornado para as
Américas, há quinhentos anos, nos barris de água trazidos com os escravos africanos. Em seguida,
proto-B. glabrata transportada para o continente americano diferenciou-se, originando B. glabrata atual.
A segunda hipótese estaria mais de acordo com os dados obtidos por Campbell et al. (2000).
Nos últimos anos o lócus do gene do RNA ribossomal de eucariotos tem demonstrado muita utilidade
para a reconstrução filogenética. Como resultado, a comparação de seqüências dos espaçadores transcritos
internos um e dois (ITS1 e ITS2) tem sido utilizada para estudos de reconstrução filogenética de espécies
estreitamente relacionadas de vários organismos. As seqüências nucleotídicas do ITS1 foram utilizadas para
estudar as relações filogenéticas de diferentes gêneros de moluscos: Isabellaria, Albinaria, Bulinus e Stagnicola
(Schilthuizen, Gittenberger & Gultyaev, 1995; Stothard, Hughes & Rollinson, 1996; Remigio & Blair, 1997).
As relações filogenéticas entre diversas populações brasileiras de Biomphalaria (Tabela 3) foram
estudadas a partir de análise das seqüências nucleotídicas da região ITS2. O alinhamento de seqüências
múltiplas revelou um substancial grau de variação entre moluscos de diferentes espécies com substituições,
inserções e deleções. Entretanto, a variação de seqüência entre os moluscos da mesma espécie, coletados
de diferentes localidades, foi mínima. A menor região do ITS2 foi de B. intermedia (B.intSP-1) com 376 pb,
seguida de B. schrammi (B.schMG-2) e B. peregrina (B.perMG-2) com 466 pb, enquanto Helisoma duryi,
utilizada como grupo externo de comparação, foi de 552 pb e 565 pb. A análise filogenética das seqüências
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do ITS2 foi feita com três diferentes métodos de reconstrução filogenética: distância (NJ), máxima parcimônia
(MP) e máxima verossimilhança (ML), que geraram árvores muito similares (Figuras 11A, 11B). As espécies
B. schrammi, B. peregrina e B. oligoza formaram o grupo mais distante, corroborando com a morfologia
desses três moluscos (Vidigal et al., 2000b).
Tabela 3 – Espécies, origem, coordenadas geográficas, abreviações e número de acesso ao GenBank das
populações de moluscos estudadas

Abreviações

Número de acesso
ao GenBank

01s27/48w30
29s51/51w10

B.glPA
B.glRS-1
B.glRS-2

AF198659
AF198661
AF198660

Portuguesa, Chabasquen, Venezuela
Vespasiano, MG, Brasil
Imbé, RS, Brasil *
Formosa, GO, Brasil *

19s41/43w55
29s58/50w07
15s32/47w20

B.glVEN
B.tenMG
B.tenRS
B.tenGO

AF198662
AF198654
AF198655
AF198656

01
02

Picos, PI, Brasil *
Porto Alegre, RS, Brasil *

07s04/41w28
29s58/51w17

01
01

Florianópolis, SC, Brasil
Belém, PA, Brasil

27s35/48w32
01s27/48w30

B.strPI
B.strPA-1
B.strPA-2
B.strSC
B.str PA

AF198672
AF198669
AF198670
AF198668
AF198671

B. intermedia

01
01
01

Jales, SP, Brasil
Pindorama, SP, Brasil
Itapagipe, MG, Brasil

20s16/50w32
21s11/48w54
19s54/49w22

B.int SP-1
B.int SP-2
B int MG

AF198674
AF198675
AF198673

B. peregrina

01
01
01

Alfenas, MG, Brasil
Taim, RS, Brasil
Bom Jesus da Penha, MG, Brasil

21s25/45w56
32s29/52w34
21s01/46w31

B.per MG-1
B.per RS
B.perMG-2

AF198676
AF198677
AF198678

B. schrammi

02

Ilicínea, MG, Brasil

20s56/45w49

B.schMG-1
B.schMG-2

AF198681
AF198682

B. kuhniana

01
01

Tucuruí, PA, Brasil
Aragua, Villa de Cura, Venezuela

03s46/49w40

B.kun PA
B.kun VEN

AF198666
AF198667

B. occidentalis

01
01

Capetinga, MG, Brasil
Campo Grande, MS, Brasil *

20s36/47w03
20s26/54w38

B.ocMG
B.ocMT

AF198658
AF198657

B. oligoza

01
01

Eldorado do Sul, RS, Brasil
Florianópolis, SC, Brasil

30s05/51w36
27s35/48w32

B.oliRS
B.oli SC

AF198680
AF198679

B. amazonica

02

Benjamin Constant, AM, Brasil

04s22/70w01

01

Barão de Melgaço, MT, Brasil *

16s13/55w58

B.aAM-1
B.aAM-2
B.a MT-1

AF198663
AF198664
AF198665

02

Uberaba, MG, Brasil

19s45/47w56

H.duryi-3
H.duryi-5

AF267503
AF267504

Espécies

Exemplares

Origem

Coordenadas
geográficas

Biomphalaria
glabrata

01
02

Belém, PA, Brasil
Esteio, RS, Brasil

B. tenagophila

01
01
01
01

B. straminea

Helisoma duryi

* Populações de laboratório.

Importância Epidemiológica e Biologia Molecular Aplicada ao Estudo dos Moluscos... | 331

Figura 11 – Árvores resultantes da análise filogenética das seqüências da região do ITS2. As abreviações
das espécies encontram-se na Tabela 3. Valores de Bootstrap acima de 50% estão listados acima dos
ramos. A barra de escala encontra-se na base da árvore. Nome das espécies seguidas de asterisco indica
os hospedeiros intermediários de Schistosoma mansoni. Números romanos (I - VI) mostrados em (A)
definem os maiores grupos encontrados em todas as árvores. (A) Árvore filogenética baseada em
parcimônia máxima (MP), barras verticais em negrito representam bifurcações ausentes nas 1274 árvores
parciomosiosas produzidas; (B) Árvore filogenética baseada no método de neighbor-joining utilizando
Helisoma como grupo externo

Fonte: Vidigal et al. (2000b).

Genoma de Biomphalaria glabrata
O rápido progresso no desenvolvimento de métodos de seqüenciamento e análise de dados e a falta de
informação sobre a genética da maioria dos organismos têm impulsionado a elaboração de vários projetos
de genoma. Recentemente, foi concluído o chamado genoma Malária (homem, Plasmodium e Anopheles),
com informações antes escondidas no genoma, que podem ser empregadas no desenvolvimento de novos
inseticidas, repelentes e medicamentos. À semelhança desses estudos, desenvolve-se agora o projeto de
genoma da esquistossomose. O seqüenciamento genômico de S. mansoni está em fase final e o do seu
principal hospedeiro intermediário, B. glabrata, encontra-se em andamento.
Os exemplares utilizados para o seqüenciamento foram oriundos de Belo Horizonte, Minas Gerais
(Brasil). Os moluscos foram identificados morfológica e molecularmente como B. glabrata. O tamanho
estimado para o genoma de B. glabrata foi calculado em 981 Mb (Gregory, 2003). O DNA utilizado para o
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seqüenciamento foi extraído da região cefalopodal (incluindo o pé e a cabeça) de seis exemplares do
molusco. Empregou-se o DNA genômico obtido para construção de bibliotecas tipo BAC (cromossomo
artificial de bactéria). Essas bibliotecas possuem um inserto de 136 Kb com cobertura de 9,1 vezes o
tamanho do genoma (Adema, 2005). Por outro lado, o genoma mitocondrial de B. glabrata, com 13.670
nucleotídeos (DeJong, Emery & Adema, 2004) e o de B. tenagophila, com 13.722 (Jannotti-Passos, 2007),
são constituídos por uma molécula circular contendo 13 genes que codificam proteínas, dois genes do
RNA ribossomal (12S e 16S) e 22 genes do RNA transportador.

Detecção de Moluscos Infectados com S. mansoni
O diagnóstico de infecção por S. mansoni em Biomphalaria é feito rotineiramente pela exposição dos
moluscos à luz (artificial) e identificação de cercárias. O exame pode ainda ser feito por esmagamento
dos moluscos entre placas de vidro. Neste caso, além das cercárias, pode-se também observar a presença
de esporocistos, principalmente se estes estiverem localizados na glândula digestiva.
Quando os esporocistos são jovens e estão localizados na região cefalopodal, ou quando os moluscos
capturados no campo vêm infectados com formas jovens de diferentes trematódeos (Loker et al., 1982), é
impossível se fazer diagnóstico com aqueles dois métodos tradicionais. Outra dificuldade no diagnóstico
da infecção ocorre quando moluscos coletados no campo, devido à distância do local de captura, chegam
mortos ao laboratório, tornando-se impossível determinar a infecção, seja por S. mansoni ou por qualquer
outro tipo de trematódeo. Em decorrência dessas dificuldades, técnicas moleculares devem ser utilizadas
para auxiliar no diagnóstico de infecção de moluscos.
A técnica de Elisa foi utilizada para detectar antígenos de Schistosoma em hemolinfa de moluscos,
mediante a aplicação de anticorpos monoclonais (Hamburger et al., 1989). O teste conseguiu:


diferenciar moluscos infectados com S. mansoni de moluscos não infectados;



detectar a presença de esporocistos desse parasito na segunda semana após a infecção;



diferenciar S. mansoni de outros trematódeos.

Entretanto, não foi possível diferenciar espécies de Schistosoma com os quais os moluscos
encontravam-se infectados, pois os anticorpos monoclonais identificavam grupo específico e não espécie
específica. Esse estudo foi realizado com moluscos do Quênia, África, onde existem outras espécies de
Schistosoma, e o teste não diferenciou S. mansoni de S. haematobium. Posteriormente, a técnica de dot
hibridização, usando uma sonda de DNA repetitivo, conseguiu detectar a presença de S. mansoni em
moluscos (Hamburger et al., 1992). Com esta técnica, foi possível detectar a presença de S. mansoni na
primeira semana após a infecção, diferenciar S. mansoni de outros trematódeos e diferenciar espécies de
Schistosoma. Entretanto, apesar dos resultados promissores, essa metodologia tem como desvantagens o
longo tempo necessário para execução e a utilização de material radioativo.
Com o desenvolvimento da reação da cadeia da polimerase foi possível um grande avanço no diagnóstico
da infecção em moluscos. De fato, utilizando a nested PCR foi possível detectar a presença de S. mansoni em
B. glabrata com um dia de exposição e diferenciar S. mansoni de outros dois trematódeos (Hanelt et al., 1997).
Essa metodologia baseia-se em duas reações de PCR, com pares de iniciadores específicos para a região 18S
do rDNA de S. mansoni. O primeiro par flanqueia uma região mais externa do rDNA, e o outro uma região
interna à região já flanqueada na primeira PCR, tornando-a assim mais sensível. Essa técnica demanda mais
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trabalho e tempo, tendo ainda como desvantagem a falta de um controle interno da reação, não definindo se o
resultado negativo corresponde à ausência de infecção ou à ausência de produto amplificado na PCR devido a
problemas na reação. Em uma outra metodologia, a PCR em baixa estringência (LS-PCR), o uso de iniciadores
específicos (ER-5’ ACCTACCGTACTATGACG e EF-5’ GGTTTCTTAGTGTTATAGCC) amplificou uma região repetitiva
em tandem do mtDNA de S. mansoni (Figura 12). Com isso se conseguiu detectar infecção no período prépatente (Figura 13), diferenciar S. mansoni de outros trematódeos (Figura 14) e detectar infecção em moluscos
mortos (Figura 15) (Jannotti-Passos et al., 1997; Jannotti-Passos, 1998; Jannotti-Passos & Souza, 2000). A
sensibilidade desse experimento mostrou que o limite de detecção do DNA do parasito no molusco foi de 1 pg.
Figura 12 – Desenho esquemático da região do DNA mitocondrial de Schistosoma mansoni amplificada
pelos iniciadores ER e EF: dois fragmentos de 558 pb intercalados por dois fragmentos de 62pb
arranjados em tandem

Fonte: Jannotti-Passos (1998).

Figura 13 – Gel de poliacrilamida 6%, corado pela prata, mostrando os produtos de LS-PCR obtidos com
os iniciadores ER e EF dos seguintes exemplares: canaletas 1-2: B. glabrata não infectada, 3: B.glabrata
eliminando cercárias de S. mansoni, 4: B. glabrata infectada com Schistosoma mansoni (sete dias após
infecção), 5: B. glabrata infectada com Schistosoma mansoni (14 dias após infecção), 6: B. glabrata
infectada com Schistosoma mansoni (28 dias após infecção), 7: cercária de Schistosoma mansoni. Ao lado
esquerdo do gel está representado o padrão de peso molecular. As setas indicam os fragmentos
característicos do mtDNA de Schistosoma mansoni

Fonte: Jannotti-Passos et al. (1997).

334 | Schistosoma mansoni E ESQUISTOSSOMOSE: UMA VISÃO MULTIDISCIPLINAR

Figura 14 – Gel de poliacrilamida 6%, corado pela prata, mostrando os produtos de LS-PCR obtidos com
os iniciadores ER e EF dos seguintes exemplares: canaletas 2-3: B. glabrata não infectadas, 4: B. glabrata
eliminando cercária de Schistosoma mansoni, 5: cercária de Schistosoma mansoni, 6: B. glabrata
eliminando Cercaria caratinguensis, 7: Cercaria caratinguensis, 8: Cercaria macrogranulosa. A canaleta 1
está representando o padrão de peso molecular. As setas indicam os fragmentos característicos do mtDNA
de Schistosoma mansoni

Fonte: Jannotti-Passos et al. (1997).
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Figura 15 – Gel de poliacrilamida 6%, corado pela prata, mostrando os produtos de amplificação do DNA
de B. glabrata morta infectada com a cepa LE, obtidos com os iniciadores ER e EF através da LS-PCR. Nas
canaletas 2-5 estão representadas as amplificações do DNA de B. glabrata infectada com Schistosoma
mansoni, morta há 24 horas, nas de 6-9 B. glabrata infectada com Schistosoma mansoni, morta há 48 horas,
nas de 10-13 B. glabrata infectada com Schistosoma mansoni, morta há 72 horas e na 14 o perfil do DNA de
cercárias de Schistosoma mansoni. Na canaleta 1 está representado o padrão de peso molecular. As setas
ao lado indicam os fragmentos característicos do mtDNA de Schistosoma mansoni

Fonte: Jannotti-Passos (1998).

Uma outra abordagem da PCR, a multiplex-PCR, foi utilizada também no diagnóstico de infecção de S.
mansoni em Biomphalaria. Com essa técnica foi possível detectar infecção no período pré-patente, detectar
infecção em B. glabrata morta há 24 horas (Figura 16) e diferenciar S. mansoni de dois outros trematódeos
(C. caratinguensis e C. macrogranulosa) (Figura 17). Na reação utilizaram-se, simultaneamente, dois pares
de iniciadores, em condições normais de estringência de anelamento, tendo como vantagem a detecção de
DNA de duas origens diferentes em uma única reação, sendo que cada par de iniciador foi específico para
um determinado organismo. Os iniciadores escolhidos foram: um par de iniciadores (54R- 5’
AAACTTAAAGGAATTGACGG, ET1- 5’ GCTCAGACACTACGGGAAT) que amplificou o gene 18S do rDNA, conservado
nas duas espécies (molusco e trematódeo) e um outro par de iniciadores (ER-5’ ACCTACCGTACTATGACG e EF5’ GGTTTCTTAGTGTTATAGCC) que amplificou, especificamente, o mtDNA de S. mansoni. Essa reação
economizou tempo de execução, uma vez que os pares de iniciadores são utilizados simultaneamente
(Jannotti-Passos et al., 1997). Entretanto, os iniciadores utilizados não foram capazes de identificar a espécie
de molusco envolvida na reação.
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Figura 16 – Gel de poliacrilamida 6%, corado pela prata, mostrando os produtos de Multiplex-PCR obtidos
com os iniciadores 54R, ET1, ER e EF de: canaleta 1: B. glabrata não infectada, 2: B. glabrata eliminando
cercária de Schistosoma mansoni, 3: B. glabrata infectada com Schistosoma mansoni (após sete dias de
infecção), 4: B. glabrata infectada com Schistosoma mansoni (após 28 dias de infecção), 5: cercária de
Schistosoma mansoni, 6: B. glabrata morta há 24 horas, infectada com Schistosoma mansoni, 7: Controle
negativo. No lado esquerdo do gel está representado o padrão de peso molecular. As setas em preto
indicam os fragmentos característicos do mtDNA, a seta vermelha o fragmento correspondente ao rDNA de
molusco e a seta azul o correspondente ao rDNA de trematódeo

Fonte: Jannotti-Passos et al. (1997).
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Figura 17 – Gel de poliacrilamida 6%, corado pela prata, mostrando os produtos de Multiplex-PCR obtidos
com os iniciadores 54R, ET1, ER, EF dos seguintes exemplares: canaleta 1: B. glabrata não infectada, 2: B.
glabrata eliminando Cercaria caratinguensis, 3: Cercaria caratinguensis, 4: cercária de Schistosoma
mansoni, 5: Cercaria macrogranulosa, 6: controle negativo. Ao lado do gel está representado o padrão de
peso molecular. As setas em preto indicam as bandas características do mtDNA de Schistosoma mansoni, a
seta em vermelho indica o gene correspondente ao rDNA de moluscos e as setas em azul o gene
correspondente ao rDNA de trematódeos

Fonte: Jannotti-Passos et al. (1997).

Mais recentemente, a Multiplex-PCR foi utilizada, simultaneamente, na identificação da espécie de
Biomphalaria e no diagnóstico de infecção por S. mansoni (Jannotti-Passos et al., 2006). Para a identificação
das espécies dos moluscos utilizou-se o iniciador IT2F (5’TGCTTAAGTTCAGCGGGT) ancorado à porção 5.8S e
três iniciadores, reverses, BglITS2r (5’ GCCCATACGTAAAGATTAAC3’), BtenITS2r (5’ TGGCCCATCTCACACCTTTGAA3’),
BstITS2r (5’AAAAAAAAAGCGCCGCGTTT3’) ancorados na porção 28S do gene rDNA das três espécies de
Biomphalaria hospedeiras de S. mansoni. Para a detecção de S. mansoni foi utilizado um par de iniciadores
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específicos (ER2-CCACCTACCGTACTATGACG) e (EF2-CTTGGTTTCTTAGTGTTATAGCC) para o mtDNA de S. mansoni
(Jannotti-Passos et al., 1997), com modificações que foram feitas para ajustar as condições de temperatura de
anelamento da Multiplex-PCR (Figura 18).
Figura 18 – Gel de poliacrilamida 6%, corado pela prata, dos produtos de amplificação da regiões
ITS2 e mitocondrial pela Multiplex-PCR dos seguintes exemplares: canaleta 1-2: cercárias de
Schistosoma mansoni, 3: B. glabrata negativa, 4: B. glabrata com sete dias de infecção, 5: B. glabrata
com 14 dias de infecção, 6: B. glabrata com 28 dias de infecção, 7: B. tenagophila negativa, 8: B.
tenagophila com sete dias de infecção, 9: B. tenagophila com 14 dias de infecção, 10: B. tenagophila
com 28 dias de infecção, 11: B. straminea negativa, 12: B. straminea com sete dias de infecção, 13: B.
straminea com 14 dias de infecção, 14: B. straminea com 28 dias de infecção

Fonte: Jannotti-Passos et al. (2006).

O uso simultâneo dos iniciadores espécie-específicos de Biomphalaria e os iniciadores específicos
para o mtDNA de S. mansoni permitiram:


identificar B. glabrata, B. tenagophila e B. straminea pela observação dos fragmentos
correspondentes a cada espécie (um fragmento de 280 pb para B. glabrata, um de 320 pb para B.
tenagophila e outro de 350 pb para B. straminea);



detectar a presença de S. mansoni e diagnosticar B. glabrata, B. tenagophila e B. straminea com
7, 14 e 28 dias de infecção;



identificar B. glabrata, B. tenagophila e B. straminea negativos para S. mansoni.

Podem ser observadas, na Figura 18, as bandas correspondentes a cada espécie de molusco geradas
pelos iniciadores específicos para a região ITS2 do rDNA de cada espécie e as bandas específicas para S.
mansoni geradas pela amplificação do mtDNA desse trematódeo. O produto de PCR observado permitiu a
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detecção do parasito por intermédio de um perfil caracterizado pela presença de um conjunto de bandas
distantes em intervalo de aproximadamente 72 pb. Este perfil reflete a amplificação da região repetitiva
em tandem do mtDNA de S. mansoni.
A detecção de S. mansoni em moluscos com o corpo em decomposição ou em conchas vazias (sem o
corpo) é impossível em se utilizando as técnicas tradicionais (exposição à luz e esmagamento). Para
solucionar esse problema de diagnóstico foi extraído o DNA de vestígios de concha mediante o método de
fenol-clorofórmio e amplificado por meio da LS-PCR. O par de iniciadores (ER-5’ ACCTACCGTACTATGACG e
EF-5’ GGTTTCTTAGTGTTATAGCC) utilizado nessa reação amplificou a região repetitiva em tandem do DNA
mitocondrial de S. mansoni (Caldeira et al., 2004). Os perfis de S. mansoni obtidos pela LS-PCR estavam
presentes em vestígios de matéria orgânica após oito semanas de os moluscos estarem completamente
sem o corpo, demonstrando a sua potencialidade em estudos epidemiológicos (Figura 7, vista
anteriormente). Essa técnica é importante, uma vez que foi possível, com base em vestígios de matéria
orgânica presentes na concha, se obter DNA suficiente para estudos moleculares.
As técnicas de biologia molecular têm demonstrado uma grande utilidade para geração de novos
conhecimentos sobre a sistemática e genética de populações de moluscos do gênero Biomphalaria. De
fato, a partir da análise do genoma de várias espécies de Schistosoma e de B. glabrata, observou-se que
o polimorfismo genético intraespecífico do parasito é limitado, enquanto no molusco é muito pronunciada.
Isto sugere que a genética do hospedeiro intermediário pode desempenhar um papel muito mais importante
na determinação da epidemiologia da doença do que o próprio parasita (Simpson et al., 1995).

PERSPECTIVAS
Uma das principais contribuições da biologia molecular no estudo dos moluscos será a conclusão
do projeto genoma de Biomphalaria glabrata, pois as características biológicas de um organismo são
definidas pela seqüência de nucleotídeos do seu genoma. Nos últimos anos, a comunidade científica
tem assistido e participado da concentração de esforços em torno da priorização de verbas destinadas
a apoiar projetos na área biomédica, envolvendo seqüenciamento genômico em larga escala. Estes
projetos têm como objetivo final a elucidação da estrutura e arranjo de genomas, gerando descobertas
sobre o conteúdo gênico dos organismos. A viabilização desses projetos deve-se aos grandes avanços
nas estratégias metodológicas utilizadas na determinação das seqüências e às análises e correlações
dessas seqüências com informações já existentes em bancos de dados, mediante o uso de sofisticados
programas computacionais e complexos algoritmos. O projeto genoma de B. glabrata foi iniciado em
2002, por um esforço conjunto de pesquisadores do mundo inteiro, liderado pelo dr. Coen M. Adema.
Até setembro de 2006, já tinham sido depositados no GenBank 11.437 nucleotídeos, sendo 9.389 etiquetas
de seqüências expressas (ESTs). Informações sobre o andamento do projeto podem ser encontradas no
site http://biology.unm.edu/biomphalaria-genome/index.html.
Outra expectativa é o avanço no estudo do proteoma de Biomphalaria, uma vez que o sucesso na identificação
de proteínas utilizando bancos de dados para depósito das seqüências de peptídeos obtidas por espectrometria de massa está diretamente relacionado aos bancos de dados genômicos do organismo em questão.
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