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PARASITOS E HISTOPATOLOGIA DO MARISCO-DO-MANGUE, Mytella
guyanensis (LAMARCK, 1819) (BIVALVIA: MYTILIDAE), DA BAÍA DE
CAMAMU, BAHIA, BRASIL
Resumo
Neste estudo foram investigados os parasitos e a histopatologia do marisco-do-mangue,
Mytella guyanensis (Mytilidae) da Baía de Camamu (Bahia, Brasil). As amostragens
mensais, de 20 animais, foram feitas em dois pontos da baía, entre setembro de 2006 e
outubro de 2007 (n=460). Os animais foram medidos quanto ao seu eixo ânteroposterior (comprimento), fixados em solução de Davidson e processados por rotina de
histologia, com inclusão em parafina, obtenção de cortes com 7 µm e coloração por
Hematoxilina de Harris e Eosina. Coletas adicionais de 100 animais foram realizadas
em março de 2010 para a técnica de emissão/excisão de cercárias, com o objetivo de
identificar trematódeos digenéticos. As análises histológicas evidenciaram colônias de
organismos assemelhados a Rickettsiae (RLOs), a gregarina Nematopsis sp.
(Apicomplexa), turbelários não identificados, trematódeos digenéticos: esporocistos
(Bucephalidae e de uma família não identificada) e uma metacercária não identificada,
um metacestóide do gênero Tylocephalum e metazoários não identificados. Manto,
brânquias, glândula digestiva e palpos labiais foram os principais sítios de ocorrência
dos parasitos. Animais severamente infectados por Nematopsis sp. apresentaram
destruição do tecido conjuntivo dos palpos labiais. Dos animais infectados por
trematódeos, apenas 16% apresentaram evidência macroscópica do parasito e 88% de
castração parasitária. Encapsulamento e reação hemocítica ocorreram ao redor da
metacercária e do Tylocephalum sp. Com exceção de Nematopsis sp., as prevalências
dos parasitos foram baixas e moderadas. De modo geral, não houve evidências
estatísticas de variação temporal e espacial dos parasitos, o que se deve, provavelmente,
a baixa amplitude de variação da temperatura e da salinidade nos locais e entre os
locais. Em conclusão, apenas a gregarina e os esporocistos de trematódeos causam
danos significativos aos tecidos de M. guyanensis, porém, não há comprometimento da
população até o momento.

Palavras-chave: Mytella guyanensis, marisco-do-mangue, Nematopsis, Bucephalidae,
Rickettsiae, Turbellaria, Tylocephalum, Bahia, Brasil

PARASITES AND HISTOPATHOLOGY OF THE MANGROVE MUSSEL
Mytella guyanensis (LAMARCK, 1819) (BIVALVIA: MYTILIDAE) OF THE
CAMAMU BAY (BAHIA, BRAZIL)
Abstract
This paper reports the parasites and histopathology of the mangrove mussel Mytella
guyanensis (Mytilidae) from Camamu Bay (Bahia, Brazil). The monthly samples of 20
animals, were made in two places of the bay, between September 2006 and October
2007 (n = 460). The animals were measured as their antero-posterior axis (length), fixed
in Davidson's solution and processed by routine histology, paraffin embedded,
achieving cuts of 7 µm and staining with Harris Hematoxylin and Eosin. Additional
sampling of 100 animals were obtained in March 2010 for emission/excision techniques
of cercaria, with the aim of identifying digenetic trematodes. Histological analysis
showed colonies of organisms resembled the Rickettsiae (RLOs), the gregarine
Nematopsis sp. (Apicomplexa), turbellarians unidentified, digenetic trematodes:
sporocysts (Bucephalidae and an unidentified family) and an unidentified metacercaria,
metacestode of Tylocephalum sp. and metazoan unidentified. Mantle, gills, digestive
gland and labial palps were the main sites of occurrence of the parasites. Animals
severely infected by Nematopsis sp. showed destruction of the connective tissue of the
labial palps. Of animals infected by trematodes, only 16% had macroscopic evidence of
the parasite and 88% of parasitic castration. Encapsulation and hemocitical reaction
occurred around the metacercaria and Tylocephalum sp. Except for Nematopsis sp., the
prevalence of parasites were low. Overall, there was no statistical evidence of temporal
and spatial variation of the parasites, which is probably due to low amplitude of
variation of temperature and salinity at the sites and between sites. In conclusion, only
gregarine and trematodes cause significant damage to the tissues of M. guyanensis, but
there is no commitment population so far.

Key Words: Mytella guyanensis, mangrove, Nematopsis, Bucephalidae, Rickettsiae,
Turbellaria, Tylocephalum, Bahia, Brazil
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INTRODUÇÃO
Os moluscos da família Mytilidae, conhecidos como mexilhões ou mariscos, são
utilizados na alimentação humana e apresentam potencial para o cultivo. As espécies de
maior valor comercial no Brasil são: Perna perna (Linnaeus, 1758), Mytella falcata
(Orbigny, 1846) e Mytella guyanensis (Lamarck, 1819) (PEREIRA et al., 2003).
Mytella guyanensis (Figura 1) distribui-se do México ao Peru, no Oceano
Pacífico, e da Venezuela ao Brasil, no Atlântico (RIOS, 2009). Habita as regiões
entremarés de manguezais, onde utiliza o bisso para fixar-se nas raízes subterrâneas. No
Brasil é popularmente conhecida como “sururu”, “bacucu”, “bico de ouro” ou “mariscodo-mangue”.

Figura 1. Mytella guyanensis da Baía de Camamu
Os bivalves marinhos são afetados por diversos parasitos (LAUCKNER, 1983).
Em muitos casos, estes podem lhes causar danos significativos, levando-os ao estado de
enfermidade (BOEHS; MAGALHÃES, 2004). Enfermidade ou doença é definida por
Kinne (1980) como um desvio negativo do estado normal, funcional ou estrutural, de
um organismo, implicando em redução do potencial ecológico do animal. A
enfermidade pode reduzir a sobrevivência, o crescimento, a reprodução, a resistência ao
estresse e a competitividade do animal.

As doenças são um importante fator de contribuição para a mortalidade em
massa de bivalves marinhos, tanto de estoques naturais quanto de cultivos
(SINDERMANN, 1970; BOWER et al., 1994). Em nível populacional, as doenças que
causam mortalidades em massa podem modificar a estrutura e a dinâmica da população.
Os principais agentes causadores de doenças em bivalves são: vírus, bactérias,
fungos,

Labyrinthomorpha,

Apicomplexa,

Ascetospora,

Ciliophora,

Trematoda

Digenea, Annelida e Copepoda (KINNE, 1983). Outros grupos como Turbellaria e
Cestoda também são encontrados em bivalves, porém, raramente são associados a
doenças (LAUCKNER, 1983; BOWER, 1992; BOWER et al., 1994). Os bivalves
marinhos podem ainda ser afetados por tumores resultantes de causas diversas
(SINDERMANN, 1970).
Organismos assemelhados a Rickettsiae (RLOs) foram encontrados em células
epiteliais da glândula digestiva e/ou brânquias de Mytilus galloprovincialis, Venerupis
rhomboides e Cerastoderma edule na Espanha (VILLALBA et al., 1997; VILLALBA et
al., 1999; CARBALLAL et al., 2001; ESTEPA, 2006), em Lepetodrilus elevatus, L.
fucensis, Pseudorimula midatlantica e Paralepetopsis floridensis nos Estados Unidos
(TERLIZZI et al., 2004), em Mytilus edulis no Canadá (BOWER, 1992) e em
Aequipecten tehuelchus, M. edulis, Aulacomya atra e Ostrea puelchana na Argentina
(CREMONTE et al., 2005).
No Brasil, RLOs foram registrados em M. guyanensis no litoral do estado da
Bahia (BOEHS et al., 2010), em baixa prevalência e sem danos aparentes aos animais
infectados, e em cultivos de Crassostrea gigas de Santa Catarina, também em baixa
prevalência (PONTINHA, 2009). Em V. rhomboides, RLOs provocaram forte reação
hemocitária e desorganização da arquitetura das brânquias, sendo apontados como

prováveis responsáveis por mortalidades em massa de algumas populações deste
bivalve (VILLALBA et al., 1999).
No filo Apicomplexa, há várias espécies de parasitos de moluscos e algumas
delas causam doenças graves (LAUCKNER, 1983). As gregarinas, membros da ordem
Eugregarinida, são exemplos de apicomplexos que parasitam vários bivalves de
importância econômica (BOWER et al., 1994). Gregarinas do gênero Nematopsis
(Porosporidae) têm sido registradas em diversas espécies de bivalves em várias partes
do mundo, utilizando-os como hospedeiros intermediários e completando seu ciclo de
vida no trato intestinal de crustáceos (LAUCKNER, 1983; BOWER 1992; AZEVEDO;
MATOS, 1999).
A maioria das infecções causadas por Nematopsis não provoca danos
significativos aos seus hospedeiros (BOWER et al., 1994; AZEVEDO; MATOS, 1999;
WINSTEAD et al., 2004; CREMONTE et al., 2005). Entretanto, animais com alto grau
de infecção podem apresentar reação hemocitária focal, lesões leves a moderadas, e nas
brânquias, diminuição da eficiência de filtração e alimentação (CARBALLAL et al.,
2001; TUNTIWARANURUK et al., 2004; ESTEPA, 2006; PINTO; BOEHS, 2008).
Em uma população de C. edule em Portugal, esta gregarina foi apontada como a
responsável por mortalidade em massa (AZEVEDO; CACHOLA, 1992).
No Brasil, oocistos de Nematopsis sp. foram registrados na ostra-do-mangue,
Crassostrea rhizophorae, na Bahia, Santa Catarina e Ceará (NASCIMENTO et al.,
1986; SABRY; MAGALHÃES, 2005; SABRY et al., 2007, respectivamente), no
marisco Perna perna do Rio de Janeiro (LIMA et al., 2001), na ostra japonesa C. gigas
de Santa Catarina (SABRY; MAGALHÃES, 2005) e em Anomalocardia brasiliana e
M. guyanensis na Bahia (BOEHS et al., 2010). Azevedo e Matos (1999) descreveram
uma nova espécie de Nematopsis, N. mytella, em M. guyanensis do Amazonas. Nessas

espécies, danos significativos só ocorreram em animais severamente infectados, porém,
nenhuma mortalidade foi associada a este parasito.
Os trematódeos digenéticos são considerados por Lauckner (1983), dentre os
metazoários, os parasitos mais importantes para os moluscos, infectando várias espécies
de bivalves, muitas de interesse comercial. Ainda conforme este autor, os trematódeos
utilizam os bivalves como hospedeiros intermediários, primários e secundários, mas
raramente como hospedeiro final. Para os mexilhões, as famílias mais patogênicas são
Bucephalidae e Fellodistomidae, que utilizam estes bivalves como hospedeiros
primários (BOWER, 1992).
As fases do ciclo de vida dos bucefalídeos que ocorrem nos bivalves são as fases
larvais de esporocistos e cercárias. Estes ocorrem principalmente nas gônadas e no
manto, podendo causar castração parasitária e debilitação (LAUCKNER, 1983). Em
alguns casos, mexilhões infectados por bucefalídeos podem ser diagnosticados
macroscopicamente pela coloração alaranjada do manto. Esta coloração é devida ao
pigmento contido nos esporocisto dos bucefalídeos. Em função disso, esta enfermidade
foi denominada por Cole (1935) de “doença laranja” (LASIAK, 1993).
Trematódeos digenéticos foram registrados no litoral dos estados de São Paulo e
Santa Catarina, em A. brasiliana (NARCHI, 1966; BOEHS; MAGALHÃES, 2004) e
em P. perna (UMIJI et al., 1976; DA SILVA et al., 2002; GALVÃO et al., 2006). No
litoral do estado da Bahia, esses parasitos foram encontrados em A. brasiliana e em M.
guyanensis (BOEHS et al., 2010). Neste último hospedeiro, alguns indivíduos
apresentaram coloração alaranjada, evidenciando a infecção macroscopicamente.
Castração parasitária ocorreu nas duas espécies, o que foi observado também na ostra C.
rhizophorae (NASCIMENTO et al., 1986).

Bivalves podem, também, ser hospedeiros intermediários secundários de
diversos trematódeos digenéticos, como os das famílias Monorchiidae, Gymnophallidae
e Echinostomatidae. Normalmente, as metacercárias não causam castração parasitária e
danos significativos ao hospedeiro (LAUCKNER, 1983). Metacercárias das famílias
Gymnophallidae e Echinostomatidae foram registradas em Tagelus plebeius em Santa
Catarina (DA SILVA et al., 2009). Metacercárias não identificadas foram encontradas
em A. brasiliana e em Iphigenia brasiliana, no litoral da Bahia, em baixa prevalência
(BOEHS et al., 2010).
Alguns representantes da classe Cestoda utilizam os bivalves como hospedeiros
intermediários, na maioria dos casos, como hospedeiros intermediários primários
(LAUCKNER, 1983). O termo metacestóide é utilizado para as fases larvais entre o ovo
e o adulto, encontradas nos hospedeiros invertebrados; as infecções por cestóides são
mais comuns nas regiões tropicais e subtropicais, onde se encontram em maior
abundância os seus hospedeiros definitivos, os elasmobrânquios (LAUCKNER, 1983).
Larvas de cestóides do gênero Tylocephalum ocorrem em vários bivalves,
especialmente em ostras dos gêneros Crassostrea e Pinctada (LAUCKNER, 1983).
Esses parasitos provocam forte reação de defesa do hospedeiro, formando uma cápsula
composta por camadas de fibras e hemócitos do hospedeiro (CHENG; RIFKIN, 1968;
LAUCKNER, 1983). Em Tapes semidecussata, metacestóides de Tylocephalum sp.
foram encontrados na glândula digestiva, encapsulados por fibras e leucócitos do
hospedeiro. Em 56% dos casos, os parasitos estavam em reabsorção. O grande número
de metacestóides em reabsorção sugere que T. semidecussata não é um hospedeiro
totalmente compatível (CHENG; RIFKIN, 1968).
Em um cultivo de ostras em Santa Catarina, Tylocephalum sp. foi encontrado em
baixa prevalência no tubo digestivo de C. gigas e de C. rhizophorae (SABRY;

MAGALHÃES, 2005). Segundo as autoras, os cestóides estavam encapsulados, alguns
em processo de reabsorção. Danos aparentes não foram observados. Em A. brasiliana,
um cestóide encapsulado foi observado na glândula digestiva (BOEHS; MAGALHÃES,
2004).
No litoral da Bahia, metacestóides de Tylocephalum foram observados em C.
rhizophorae (NASCIMENTO et al., 1986; BOEHS et al., 2008) e em A. brasiliana e em
I. brasiliana (BOEHS et al., 2010). Em todos os hospedeiros, o parasito estava
encapsulado por fibras com presença de hemócitos e os bivalves não sofreram lesões
significativas. Nas duas últimas espécies, foram observados alguns metacestóides em
reabsorção.
A maioria dos turbelários é de vida livre, contudo alguns membros das ordens
Alloeocoela e Rhabdocoela foram descritos associados aos bivalves marinhos, vivendo
na cavidade do manto e no trato alimentar, respectivamente (LAUCKNER, 1983;
BOWER, 1992). Em ostras, muitas espécies de turbelários são encontradas sem
provocar qualquer resposta de defesa do hospedeiro. Contudo, Bower et al. (1994)
descreveram que alta infecção por Urastoma cyprinae pode prejudicar o hospedeiro.
Turbelários Urastoma sp. foram encontrados em baixa prevalência (7%) em C.
rhizophorae na Baía de Camamu, Bahia (BOEHS et al., 2008).
No Brasil, embora o número de pesquisas na área de patologia de bivalves ainda
seja pequeno, os estudos vêm crescendo nos últimos anos, incentivados pela expansão
dos sistemas de cultivo (SABRY et al., 2007). Na Baía de Camamu (BA), populações
tradicionais locais praticam a atividade de extração de peixes e mariscos para a
subsistência. A região apresenta áreas propícias para o cultivo de bivalves, sendo que
cultivos de ostras C. rhizophorae já foram implantados e o cultivo do marisco-domangue M. guyanensis será implementado em breve, através de um projeto de

maricultura da Universidade Estadual de Santa Cruz, em convênio com a Financiadora
de Estudos e Projetos (FINEP).

Vários estudos sobre enfermidades de bivalves

marinhos de populações naturais e de cultivo (ostras) estão em andamento na região.

Objetivo Geral
Objetivou-se com este trabalho, estudar os parasitos através da histopatologia do
marisco-do-mangue, Mytella guyanensis, na Baía de Camamu, Bahia.

Objetivos Específicos
1. Identificar os parasitos associados com M. guyanensis
2. Calcular a prevalência dos parasitos
3. Verificar se há diferenças nas prevalências dos parasitos ao longo do período de
estudo e entre os locais de coleta
4. Verificar os locais (= sítios de ocorrência) dos parasitos no hospedeiro
5. Verificar a intensidade de infecção dos parasitos
6. Verificar sinais de alteração morfológica

Área de Estudo
A Baía de Camamu, com uma área superficial de aproximadamente 384 km2
(Figura 2), localiza-se na porção central da Bacia de Camamu, em uma região
conhecida como Costa do Dendê (AMORIM, 2005). Nas margens desta baía estão os
municípios de Maraú ao sul, Ituberá e Igrapiúna ao norte e Camamu na porção central
(S.E.I., 2000).
Os principais rios, cujas descargas fluviais tornam a Baía de Camamu um
sistema estuarino, são o Orojó, Acaraí, Serinhaém, Igrapiúna, Sorojó e Maraú, com suas

bacias de drenagem localizadas na porção norte, central e sul da baía, respectivamente
(AMORIM, 2005).

Figura 2. Foto satélite da Baía de Camamu, com a indicação dos locais de coleta (Est. I
- Ilha de Tanques e Est. II - Ilha do Paulista) e a cidade de Camamu (Fonte: Google).

A principal comunicação da Baía de Camamu com a região costeira é através da
abertura entre a Ponta do Mutá e a Ponta do Apaga-fogo, com cerca de 6,4 km de
largura, orientada na direção SO-NE. A topografia de fundo nesta região é bastante
irregular, com rochas e bancos arenosos submersos a menos de três metros da
superfície, constituindo grande obstáculo para a navegação. Em sua entrada, pode ser
observado um canal principal, com profundidade média de 15 m, que se estende em
direção ao Rio Maraú (AMORIM, 2005).
O estuário do Rio Maraú é constituído por pequenas bacias, cujo canal principal
é o Rio Maraú, com profundidade média de 6,2 m e profundidade máxima de 20 m
(OLIVEIRA, 2002). A porção central da Baía de Camamu possui profundidade média
de 3,3 m, sendo que os rios Igrapiúna, Pinaré e Sorojó não possuem profundidades
superiores a 7 m (AMORIM, 2005).

A maré é semidiurna, com desigualdades diurnas e alcança amplitudes máximas
de aproximadamente 2,2 m (DHN, 2007). Todos esses rios apresentam um padrão de
drenagem sub-retangular em suas regiões estuarino-lagunares, sofrendo a influência dos
ventos predominantes e do regime das marés (AMORIM, 2005; OLIVEIRA, 2002).
A deriva litorânea na costa está relacionada ao padrão de ventos observados na
região. No período de outono-inverno, ventos de SE e SSE, geram uma deriva litorânea
que segue no sentido norte, enquanto no período primavera-verão, ventos de NE e E
geram uma deriva litorânea no sentido sul (BITTENCOURT et al., 2000). No interior
da baía, a circulação é principalmente governada por forçantes supra-inerciais, sendo a
mais importante a maré, aliada às descargas fluviais (AMORIM, 2005).
O clima da região é quente e úmido, com temperatura média anual de 25ºC
(C.E.I., 1994). A Frente Polar Atlântica, frentes frias que penetram pelo litoral,
principalmente durante o outono e inverno, associados aos ventos alísios de Sudeste,
são os responsáveis pelos fortes ventos e pela alta pluviosidade da costa (C.R.A., 1995,
BITTENCOURT et al., 2000). O regime pluviométrico para a região da Baía de
Camamu, de acordo com os dados da SUDENE (ANA, 2005), apresenta um período
seco (agosto a fevereiro) e um período chuvoso (março a julho).
A vegetação da Bacia de Camamu abrange a região de floresta que inclui áreas
de Mata Atlântica, vegetação secundária, zonas de pastagem e áreas de influência
fluvio-marinha, distinguindo-se a restinga arbórea e arbustiva e os manguezais. O
manguezal é abundante ao longo da costa, cobrindo uma área de mais de 40 km2
(OLIVEIRA et al., 2002), com predominância de mangue vermelho (Rhizophora
mangle) e o mangue branco (Laguncularia racemosa). Na baía há também costões
rochosos, poças naturais, recifes de corais e inúmeras ilhas, dentre as quais as mais
importantes são as ilhas Grande, Pequena e Âmbar (AMORIM, 2005).
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PARASITOS E HISTOPATOLOGIA DO MARISCO-DO-MANGUE Mytella

2

guyanensis (LAMARCK, 1819) (BIVALVIA: MYTILIDAE) DA BAÍA DE

3

CAMAMU (BAHIA, BRASIL)
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Resumo

11

Neste estudo foram investigados os parasitos e a histopatologia do marisco-do-mangue,

12

Mytella guyanensis (Mytilidae) da Baía de Camamu (Bahia, Brasil). As amostragens

13

mensais, de 20 animais, foram feitas em dois pontos da baía, entre setembro de 2006 e

14

outubro de 2007 (n=460). Os animais foram medidos quanto ao seu eixo ântero-

15

posterior (comprimento), fixados em solução de Davidson e processados por rotina de

16

histologia, com inclusão em parafina, obtenção de cortes com 7 µm e coloração por

17

Hematoxilina de Harris e Eosina. As análises histológicas evidenciaram colônias de

18

organismos assemelhados a Rickettsiae (RLOs), a gregarina Nematopsis sp.

19

(Apicomplexa), turbelários não identificados, trematódeos digenéticos: esporocistos

20

(Bucephalidae e de uma família não identificada) e uma metacercária não identificada,

21

um metacestóide do gênero Tylocephalum e metazoários não identificados. Manto,

22

brânquias, glândula digestiva e palpos labiais foram os principais sítios de ocorrência

23

dos parasitos. Animais severamente infectados por Nematopsis sp. apresentaram

24

destruição do tecido conjuntivo dos palpos labiais. Dos animais infectados por

25

trematódeos, apenas 16% apresentaram evidência macroscópica do parasito. Em 88%

26

dos animais parasitados, observou-se castração parasitária. Encapsulamento e reação

27

hemocítica ocorreram ao redor da metacercária e do Tylocephalum sp. Com exceção de

28

Nematopsis sp., as prevalências dos parasitos foram baixas e moderadas. De modo

29

geral, não houve evidências estatísticas de variação temporal e espacial dos parasitos, o

30

que se deve, provavelmente, a baixa amplitude de variação da temperatura e da

31

salinidade nos locais e entre os locais. Em conclusão, apenas a gregarina e os

32

esporocistos de trematódeos causam danos significativos aos tecidos de M. guyanensis,

33

porém, não há comprometimento da população, até o momento.

34

Palavras-chave: Mytella guyanensis, marisco-do-mangue, Nematopsis, Bucephalidae,

35

Rickettsiae, Turbellaria, Tylocephalum, Bahia, Brasil.

36
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Introdução

39

O marisco-do-mangue, Mytella guyanensis (Lamarck, 1819) (Bivalvia:

40

Mytilidae), habita regiões entremarés de mangue, onde fixa-se em raízes subterrâneas

41

de plantas do mangue pelo bisso, principalmente no mangue vermelho Rhizophorae

42

mangle L. Distribui-se do México ao Peru, no Oceano Pacífico, e da Venezuela ao

43

Brasil, no Atlântico (Rios 2009). É uma espécie de interesse econômico e explotada ao

44

longo da costa brasileira. Cultivos de M. guyanensis estão sendo experimentalmente

45

iniciados em alguns locais do Brasil, inclusive na Baía de Camamu (BA).

46

Os conhecimentos sobre patógenos e enfermidades que afetam bivalves

47

marinhos, possibilitam um melhor manejo e o aumento da produção em sistemas de

48

cultivo. Entre os organismos que vivem em associação com bivalves estão as bactérias,

49

os protozoários e os platielmintos. Colônias de bactérias assemelhadas a riquétsias

50

(RLOs) foram observadas nas células epiteliais da glândula digestiva e/ou brânquias de

51

diversos bivalves (Bower 1992, Villalba et al. 1997). Protozoários da ordem

52

Eugregarinida (Apicomplexa) do gênero Nematopsis parasitam vários bivalves de

53

importância econômica (Bower et al., 1994). Essas gregarinas, de distribuição

54

cosmopolita, utilizam os bivalves como hospedeiros intermediários e completam seu

55

ciclo de vida no trato intestinal de crustáceos (Lauckner 1983, Bower 1992, Azevedo &

56

Matos, 1999). Entre os metazoários, os trematódeos digenéticos são considerados os

57

mais importantes parasitos de moluscos (Lauckner 1983), utilizando-os como

58

hospedeiros intermediários, primários e/ou secundários e, por vezes, como hospedeiro

59

final. Turbelários e larvas de cestóides foram registrados em associação com bivalves,

60

mas raramente causando enfermidades no hospedeiro (Bower 1992).

61

Pouco se conhece sobre a biologia e organismos associados a M. guyanensis.

62

Azevedo & Matos (1999) descreveram uma nova espécie de gregarina (Nematopsis

63

mytella) e Matos et al. (2005) encontraram o protozoário Steinhausia mytilovum em M.

19
64

guyanensis no estuário do Rio Amazonas. Pinto & Boehs (2008) observaram a presença

65

de Nematopsis sp. e Boehs et al. (2010), a ocorrência de colônias de organismos

66

assemelhados a Rickettsiae (RLOs), Nematopsis sp., esporocistos de Bucephalidae e

67

uma metacercária não identificada, em M. guyanensis do litoral do estado da Bahia.

68

A Baía de Camamu é um complexo estuarino com uma área superficial de

69

aproximadamente 384 km2, situada no sul da Bahia (Brasil). Até o momento, é uma

70

região com baixo impacto antrópico. Várias comunidades tradicionais, vivendo da pesca

71

e mariscagem, habitam o entorno da baía, que apresenta áreas propícias para o cultivo

72

de bivalves. O cultivo da ostra-do-mangue, Crassostrea rhizophorae, já está sendo

73

praticado na região e o de M. guyanensis está em estudo.

74

No presente estudo objetivou-se identificar os patógenos e parasitos, assim como

75

a sua prevalência, intensidade de infecção e histopatologia, em populações naturais de

76

M. guyanensis da Baía de Camamu.

77

Material e Métodos

78

As amostras foram realizadas em duas estações de coleta no estuário do Rio

79

Maraú, Baía de Camamu (Bahia), sendo a estação (St.) I mais a montante, na Ilha de

80

Tanques (13˚59´92´´S; 38˚58´17´´W) e a St. II próxima a entrada do estuário

81

(13˚56´05´´S; 38˚58´58´´W). As amostragens, de 20 exemplares por local, foram

82

realizadas mensalmente, entre setembro de 2006 e agosto de 2007 na St. I e entre

83

novembro de 2006 e outubro de 2007 na St. II. Os animais foram obtidos por coleta

84

manual junto às raízes do mangue, durante baixamar de sizígia. Em cada coleta, foram

85

medidas a temperatura e a salinidade da água, utilizando-se um termômetro padrão de

86

mercúrio e um refratômetro óptico manual, respectivamente.

87

Em laboratório, os animais foram medidos quanto ao comprimento (eixo ântero-

88

posterior) com um paquímetro digital. Depois de abertos, os exemplares foram

89

examinados quanto a presença de parasitos ou sinais macroscópicos de enfermidades. A
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parte mole, contento as brânquias, os palpos labiais, o manto (gônada), a glândula

91

digestiva e o pé, foi retirada da concha e fixada em solução de Davidson (Shaw & Battle

92

1957) por 24-30 horas e conservada em etanol a 70%. A rotina de histologia incluiu

93

impregnação em parafina, obtenção de cortes transversais com cerca 7 µm e coloração

94

em Hematoxilina de Harris e Eosina (HHE). As lâminas foram analisadas em

95

microscopia óptica.

96

A prevalência dos parasitos foi calculada de acordo com Margolis et al. (1982).

97

Para o cálculo da intensidade de infecção por trematódeos digenéticos, utilizou-se a

98

técnica de estereologia proposta por Lowe et al. (1994), com o uso de gratícula de

99

Weibel. Para tal, foi calculada a área do tecido do parasito (TP) em cinco campos do

100

manto de cada animal parasitado. Os resultados foram analisados de acordo com a

101

classificação de Lowe et al. (1994): I - infestação leve = < 5% de TP; II - moderada = 5

102

- 25%; III - alta = 25 - 50% e IV - muito alta = > 50%.

103

Para identificar as famílias de trematódeos digenéticos, foi feito uso da técnica

104

de emissão/excisão de cercárias. Para tal, foram utilizados 100 exemplares de M.

105

guyanensis coletados na St. I em março de 2010. Os animais foram colocados em

106

frascos individuais com água do mar para a observação da emissão das cercárias por um

107

período de 24 horas, após o que foram abertos e analisados sob microscópio

108

estereoscópico. O material foi corado com Azul de Nilo e fotografado.

109

Para verificar diferenças nas prevalências entre os meses e entre as estações de

110

coleta, foram utilizados os testes Qui-Quadrado (c2) e Mann-Whitney, respectivamente,

111

ao nível de significância de 95%.

112

Resultados

113

A temperatura da água variou de 23,5 a 31,6 °C na St. I e de 24,5 a 31 °C na St.

114

II e a salinidade de 25 a 35 e de 30 a 37 na St. I e St. II, respectivamente (Tabela 1).

115

Tanto a temperatura quanto a salinidade não apresentaram diferença significativa (p >
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0,05) entre os meses e entre os locais de coleta. Evidência macroscópica de parasitismo

117

só foi observada em quatro animais parasitados por trematódeos digenéticos.

118

Colônias de organismos assemelhados a Rickettsiae (RLOs) foram observadas

119

no epitélio da glândula digestiva (Figura 1A) e das brânquias (Figura 1B). As colônias

120

apresentaram formato oval e o diâmetro variou, em seu maior eixo, de 7 a 21 µm (n =

121

15) na glândula digestiva e de 16 a 49 µm (n = 15) nas brânquias. Na glândula digestiva

122

foram observadas de uma a 48 colônias por seção histológica e uma ou duas colônias

123

por ácino. Nas brânquias, observou-se de uma a 18 colônias por seção histológica. Em

124

ambos os órgãos, as células parasitadas mostraram-se hipertrofiadas e em algumas delas

125

ocorreu lise celular.

126

Oocistos

intrahemocíticos

do

gênero

Nematopsis

Schneider,

1892

127

(Apicomplexa: Eugregarinida) (Figura 2A) foram encontrados em todos os indivíduos

128

analisados. Os principais sítios de ocorrência foram as brânquias, manto e palpos

129

labiais. Os oocistos foram observados, também, na glândula digestiva, no tubo digestivo

130

e no pé. Na maior parte dos casos, ocorreram de um a três oocistos por fagócito, mas até

131

oito foram observados. Cada oocisto, com comprimento médio de 7,7 µm (DP ± 1,4; n

132

= 30), continha somente um esporozoíto. O número de oocistos por corte variou de 1 a

133

38 (Média = 3,7, DP ± 3,5; n = 230 cortes) nas brânquias e de 1 a 47 (Média = 4,6, DP ±

134

6,1; n = 150 cortes) no manto. Embora este parasito tenha apresentado 100% de

135

prevalência, o grau de infecção foi geralmente baixo e não houve resposta hemocitária e

136

nem danos aparentes aos tecidos. Apenas nos palpos labiais de alguns indivíduos

137

observou-se alta intensidade de infecção, com destruição do tecido conjuntivo, mas sem

138

reação hemocitária (Figura 2B).

139

Dois turbelários não identificados ocorreram na glândula digestiva, próximo às

140

brânquias de dois animais. Não houve nenhum dano aparente ou infiltração hemocitária

141

em ambos os casos (Figura 3).
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Esporocistos de Bucephalidae (Figura 4A), contendo massas germinativas e

143

cercárias em desenvolvimento, foram encontrados em dois indivíduos coletados na St. I

144

em fevereiro de 2007. Coloração alaranjada e aspecto fibroso do manto, evidenciando

145

macroscopicamente o parasito, foram observados em ambos os casos. Uma segunda

146

família, não identificada, apresentou prevalência mais alta, 3,33% na St. I e 7,73% na

147

St. II. Esta apresentou esporocistos contendo massas germinativas, cercárias em

148

diferentes fases de desenvolvimento e metacercárias (Figura 4B). Trata-se de uma

149

família que utiliza M. guyanensis como hospedeiro intermediário primário e secundário.

150

Dois animais parasitados por esta família apresentaram o manto com coloração

151

alaranjada.

152

Nenhum animal coletado para a técnica de emissão/excisão emitiu cercárias.

153

Apenas dois indivíduos apresentaram esporocistos de Bucephalidae. Em um, os

154

esporocistos ramificados continham apenas massas germinativas e no outro, massas

155

germinativas e cercárias (Figura 5A).

156

apresentaram a cauda bifurcada, com a base curta e larga e a vesícula excretora como

157

saco cego, características de Bucephalidae (Figura 5B).

As cercárias em estágio mais avançado

158

Os esporocistos das duas famílias ocorreram principalmente no manto

159

(gônadas), na glândula digestiva e nas brânquias. Em um exemplar, a infecção era

160

inicial (Figura 4C), com um único esporocisto no manto. Nenhuma reação hemocitária

161

foi observada. Os animais parasitados por bucefalídeos apresentaram castração

162

parasitária e a intensidade de infecção foi alta (49,5% de tecido do parasito - TP) e

163

muito alta (84,8% de TP). Os animais parasitados pelo morfotipo da família não

164

identificada de trematódeos, também apresentaram castração e em apenas dois

165

exemplares foi possível identificar o sexo. Na St I, 25% dos animais apresentaram

166

intensidade de infecção moderada e 75% alta. Na St II, o grau de infecção foi alto em

167

54% e muito alto em 46% dos animais parasitados.
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168

Uma metacercária não identificada foi encontrada no tecido conjuntivo do

169

manto. Algumas células hemocitárias ocorreram ao redor do parasito (Figura 6), mas

170

nenhum dano aparente ao tecido foi observado.

171

Um metacestóide do gênero Tylocephalum Linton, 1890 (Tetragonocephalidae)

172

foi encontrado no tecido conjuntivo do manto. Este parasito foi encapsulado por células

173

hemocitárias e fibras, como resposta de defesa do hospedeiro (Figura 7). Nenhum dano

174

aparente foi observado.

175

Três metazoários não identificados foram encontrados em indivíduos distintos,

176

sendo dois no manto e um nas brânquias (Figura 8). Não foi observada nenhuma

177

resposta hemocitária.

178

As prevalências de RLOs e dos trematódeos digenéticos não identificados foram

179

semelhantes nas duas estações de coleta (p<0,05). As prevalências mensais de RLOs na

180

St. II foram estatisticamente diferentes. Contudo, não foi observado nenhum padrão,

181

com as prevalências variando de zero a 50% (Tab 1). Para RLOs da St. I e trematódeos

182

digenéticos não identificados das duas estações, não houve diferença significativa das

183

prevalências ao longo do estudo. Análises estatísticas não foram realizadas para

184

Nematopsis sp., por este parasito ter apresentado prevalência de 100% nas duas estações

185

e nem para os demais parasitos, que foram pouco frequentes.

A

B

Figura 1. Colônias (*) de organismos assemelhados a Rickettsiae em Mytella guyanensis.
A) na glândula digestiva; B) nas brânquias. Barra = 20µm.
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Tabela 1. Altura média do hospedeiro, prevalência (%) e significância (valor de p) dos testes Qui-Quadrado e Mann-Whitney para a variação
temporal e espacial, respectivamente, dos parasitos e fatores abióticos (temperatura e salinidade)

Meses

St. I

St. II

Altura média 40,57 mm (DP ± 4,16); n = 240

Altura média 40,46 mm (DP ± 5,94); n = 220

T(°C)

S(‰)

RLOs

Ntps

Set

26

29

30

Out

29,3

30

Nov

29,2

Dez

TD n. ind.

Mtc

100

10

5

10

100

5

34

10

100

31

35

10

100

Jan

29

32

Fev

29

33

20

100

Mar

30

25

15

100

Abr

31,6

34

10

100

Mai

27,5

29

Jun

24,6

30

Jul

25,9

27

Ago

23,5

29

5

100

Set

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,25

100

0,83

0,83

3,33

0,42

0,42

1,25

0,07

-

-

-

0,14

-

-

-

Total
Prevalence
(p) c2
(p) M-W

0,99

0,98

Tur

Bucephalus sp.

5

Tyl

15

Mtz

T(°C)

S(‰)

RLOs

Ntps

TD n. ind.

5

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

27

37

5

100

25

29

36

25

100

30

35

30

37

31

5

100

5
10

5

100
25

T = 0,05

100

10

45

100

5

30

25

100

10

30,5

34

15

100

5

27,7

30

20

100

15

100

5

25,4

32

35

100

100

5

28,6

30

5

100

24,5

31

15

100

5

27

35

50

100

10

21,36

100

7,73

0,004

-

0,09

S = 0,05

RLOs = 0,05

0,99

0,99

TD n. ind. = 0,05

T=temperatura; S=salinidade; RLOs=Rickettsia; Ntps=Nematopsis; TD n. ind.=Trematódeo Digenético não identificado; Tur=Turbelário; Mtc=metacercária; Tyl=Tylocephalum;
Mtz=Metazoário; c2=Qui-Quadrado; M-W=Mann-Whitney.
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A

B

Figura 2. Nematopsis sp. (*) em Mytella guyanensis. A) Fagócito no manto com três oocistos; B) Vários
fagócitos (setas) nos palpos labiais, mostrando destruição do tecido conjuntivo. Barra = 20µm.

A

B

Figura 3. Turbelários não identificados (*) em Mytella guyanensis. A) Na glândula digestiva; B) Nas
brânquias. Barra = 20µm.

26

A

B

C

Figura 4. Trematódeos digenéticos no manto de Mytella guyanensis. A) Esporocistos (S) de Bucephalus
sp.; B) Trematódeo digenético não identificado. C) Esporocisto (ponta de seta) nas brânquias,
contendo massas germinativas e cercárias. Setas = massas germinativas, setas cheias =
cercárias, * = metacercárias; Barra = 20 µm.

27

A

B

Fugura 5. A) Esporocisto ramificado de Bucephalus sp. em Mytella guyanensis, contendo cercárias. B)
Cercária em desenvolvimento de Bucephalus sp., mostrando a base da cauda (seta cheia) curta e
larga, a cauda bifurcada (setas) e a vesícula excretora como saco cego (*). Barra = 50 µm.

Figura 6. Metacercária não identificada (*) no manto de Mytella guyanensis, com infiltração
hemocitária (setas) ao redor. Barra = 20 µm.

28

Figura 7. Tylocephalum sp. (*) no manto de Mytella guyanensis, mostrando cápsula fibrosa com
hemócitos (FC) em resposta de defesa do hospedeiro e myzorhynchus (M) do metacestóide.
Barra = 20 µm.

A

B

Figura 8. Metazoários não identificados (*) em Mytella guyanensis. A) No manto; B) Nas brânquias.
Barra = 20 µm.
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186

Discussão

187

Os principais grupos de parasitos encontrados (colônias de organismos

188

assemelhados a Rickettsiae – RLOS, Nematopsis e esporocistos de trematódeos

189

digenéticos) foram os mesmos observados por Boehs et al. (2010) para a Mytella

190

guyanensis do litoral sul do estado da Bahia. Contudo, a prevalência destes grupos

191

foram maiores para o marisco-do-mangue do presente estudo.

192

As infecções causadas por RLOs, como observado neste e em estudos anteriores

193

(Bower et al. 1994), são geralmente de baixa intensidade e não estão associadas a

194

doenças. Lesões ou reação hemocitária nos órgãos infectados não foram observadas

195

nem mesmo nos animais que apresentaram alto grau de infecção (> 30 colônias/seção

196

histológica). Os danos causados por RLOs foram restritos às células infectadas, que

197

apresentaram hipertrofia, destruição do citoplasma e lise celular. Resultado semelhante

198

foi encontrado para esta mesma espécie hospedeira (Boehs et al. 2010) e para outros

199

bivalves (Villalba et al. 1997, Carballal et al. 2001, Cremonte et al. 2005). Contudo,

200

RLOs foram apontados como os responsáveis por mortalidades em massa numa

201

população de Venerupis rhomboides, na qual estes organismos foram registrados em

202

altas prevalências, provocando danos aos órgãos infectados (Villalba et al. 1999).

203

Com relação a Nematopsis sp., apesar da prevalência alta, a intensidade de

204

infecção foi geralmente baixa, não causando lesões aparentes aos hospedeiros. Contudo,

205

em uma pequena parcela de animais, houve destruição do tecido conjuntivo dos palpos

206

labiais, o que pode comprometer a alimentação. A prevalência, intensidade e principais

207

sítios de ocorrência registrados neste estudo foram semelhantes aos encontrados por

208

Pinto & Boehs (2008) para M. guyanensis em outro estuário do Litoral Sul da Bahia

209

(Brasil). Estes autores encontraram animais severamente infectados nas brânquias e no

210

manto, com alterações na morfologia destes órgãos. Alta prevalência destas gregarinas

30

211

também foram registradas nessa espécie por Azevedo & Matos (1999), no norte do

212

Brasil, assim como no mexilhão Perna perna (Lima et al. 2001) e na ostra-do-mangue

213

Crassostrea rhizophorae (Nascimento et al. 1986, Sabry & Magalhães 2005, Sabry et

214

al. 2007). Em geral, as infecções por Nematopsis provocam resposta hemocitária

215

localizada e os danos não são significativos à saúde do hospedeiro (Bower et al. 1994).

216

Entretanto, estas gregarinas foram associadas a mortalidade em massa de uma

217

população de Cerastoderma edule no litoral de Portugal (Azevedo & Cachola 1992).

218

Os turbelários associados aos bivalves vivem geralmente na cavidade do manto

219

ou no trato alimentar e não causam danos significativos aos seus hospedeiros (Lauckner

220

1983, Bower 1992). A ausência de danos e reação de defesa do hospedeiro observadas

221

neste estudo foi, também, observada para outros hospedeiros por Villalba et al. (1997) e

222

Cremonte et al. (2005), o mesmo ocorrendo com relação ao baixo grau de infecção

223

(Carballal et al. 2001, Winstead et al. 2004).

224

Os trematódeos da família Bucephalidae são considerados entre os mais

225

patogênicos para mexilhões, utilizando-os como hospedeiros intermediários primários

226

(Bower 1992) e peixes como hospedeiros definitivos (Lauckner 1983). A evidência

227

macroscópica de bucefalídeos é devida aos esporocistos que são ramificados e possuem

228

pigmentação, dando ao manto coloração alaranjada e aspecto fibroso, sendo esta

229

enfermidade conhecida como a “doença laranja” (Cole 1935 apud Lasiak 1993). A

230

constatação da presença simultânea de cercárias e metacercárias de um trematódeo não

231

identificado no presente estudo corrobora as considerações de Paperna (1995), de que os

232

bivalves podem fazer o papel simultâneo de hospedeiro intermediário primário e

233

secundário.

234

O grau de infecção dos esporocistos de ambas as famílias encontradas foi alto ou

235

muito alto para a maioria dos animais parasitados e danos evidentes foram observados.
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236

A destruição dos folículos, que ocorreu em 88% dos animais infectados, pode ser

237

causada por danos mecânicos e fisiológicos (Cheng & Burton 1965, Winstead et al.

238

2004). Segundo Bower et al. (1994), a presença de um grande número de esporocistos

239

reduz as reservas energéticas dos tecidos e a eficiência do sistema circulatório,

240

provocando distúrbios na gametogênese. Nos demais órgãos, a intensidade de infecção e

241

as lesões foram menores com relação às da gônada. Reação ausente ou limitada do

242

hospedeiro parece ser uma característica de infecções por bucefalídeos. Em M.

243

guyanensis analisada por Boehs et al. (2010), diferentemente do observado neste estudo,

244

observou-se infiltração hemocitária ao redor de alguns esporocistos mortos ou em

245

degeneração. Em P. perna, reação hemocitária foi vista em animais severamente

246

infectados (da Silva et al. 2002). Em Protothaca antiqua, os esporocistos estiveram

247

rodeados por uma forte infiltração hemocitária, porém, esta reação foi considerada

248

incomum (Cremonte et al. 2005).

249

Ao redor da metacercária não identificada, foi observado início da concentração

250

de hemócitos para a formação de uma cápsula, conforme já relatado em trabalhos

251

anteriores (Winstead et al 2004, da Silva et al. 2009, Boehs et al. 2010). Em geral, as

252

metacercárias encontradas nos bivalves não causam danos significativos aos

253

hospedeiros e nem castração parasitária (Lauckner 1983, Bower et al. 1994). Contudo,

254

algumas lesões na concha, compressão dos tecidos adjacentes, e até mesmo hipertrofia

255

do tecido onde se encontra o parasito, podem ocorrer devido a presença das mesmas

256

(Bower et al. 1994, Carballal et al. 2001, Cremonte et al. 2005).

257

O sítio de ocorrência (manto) do metacestóide Tylocephalum encontrado em M.

258

guyanensis diferiu do registrado para outros bivalves. Em A. brasiliana e em I.

259

brasiliana os metacestóides foram observados próximo à glândula digestiva e na gônada

260

(Boehs et al. 2010). Em Tapes semidecussata (Cheng & Rifkin 1968), em C. gigas
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261

(Sabry & Magalhães 2005) e em C. rhizophorae (Sabry & Magalhães 2005, Sabry et al.

262

2007) este parasito foi visto somente na glândula digestiva. Em todos os casos, os

263

metacestóides estiveram encapsulados por fibras e células do hospedeiro, sem,

264

entretanto, causarem danos aparentes aos órgãos. No presente estudo, o início do

265

processo de destruição e reabsorção do metacestóide foi evidenciado pela degradação da

266

parede do cisto. Estes processos foram, também, observados em T. semidecussata

267

(Cheng & Rifkin 1968), em C. rhizophorae (Sabry & Magalhães 2005) e em A.

268

brasiliana e em I. brasiliana (Boehs et al. 2010).

269

As semelhanças nas prevalências de RLOs e trematódeos digenéticos não

270

identificados entre as duas estações estão, provavelmente, relacionadas à proximidade

271

entre os dois locais, que apresentam condições ambientais semelhantes, como por

272

exemplo, a temperatura e salinidade, que foram estatisticamente similares (p>0,05). A

273

ausência de estações bem definidas ao longo do ano no litoral do estado da Bahia, sem

274

variações expressivas na salinidade e temperatura é, possivelmente, o fator responsável

275

pela semelhança nas prevalências mensais de RLOs da St. I e de trematódeos

276

digenéticos não identificados das St. I e II. Para a variação temporal da prevalência de

277

RLOs da St. II, não foi observado nenhum padrão ou identificado algum fator ambiental

278

que justifique essa variação.

279

Em conclusão, somente as infecções por Nematopsis sp. e por trematódeos

280

digenéticos apresentam risco para a população de M. guyanensis. A primeira, por

281

apresentar alta prevalência e danos significativos quando em alta intensidade de

282

infecção e a segunda, por apresentar uma prevalência considerada moderada, alta

283

intensidade de infecção e graves danos ao hospedeiro, como castração parasitária. Os

284

demais parasitos tiveram baixa prevalência e/ou intensidade de infecção não

33

285

representando, até o momento, uma ameaça à população do marisco-do-mangue da Baía

286

de Camamu.
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manuscript) to the above address. Hard copies are NOT required unless electronic
submission is impossible. In that case, manuscripts may be submitted - one hard copy
and an electronic file on disc - by post.

3. By post: to Inter-Research, Nordbünte 23, 21385 Oldendorf/Luhe, Germany.

MS PROCESSING
Manuscripts are critically evaluated by at least 3 reviewers. The Editor decides on
acceptance, revision, or rejection.

Titles of accepted manuscripts are added to 'Forthcoming publications' on the IR Web
site, together with a prepress abstract. Articles are published within a few days after
corrected proofs have been returned by the corresponding author. Orders for offprints
must be made when returning the proof (use the form provided). A copy of the journal
volume or number, and offprints ordered will be mailed to the corresponding author
after an issue is printed.

MS PREPARATION
Please consider the following when preparing your ms. Consult recent IR
publications as a general guide.

Once a ms has been accepted, upload or send it as a word-processing file (e.g. MS
Word, not pdf or TeX), with separate figure files. Large files (>1 MB) can be uploaded
to our ftp site (ftp.int-res.com), which can be freely accessed (please inform us if you
upload anything).

Manuscript length
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The target length of Research Articles is approximately 10 printed pages (about 6000
words).

Cover page
Title: Avoid 'A', 'An', 'The', 'On', etc. at the beginning; the title should have not more
than 100 characters (ca. 15 words, 2 lines in print), and 150 characters at most.
Compare:
'A novel method for the production of monoclonal antibodies (MAbs) specific to an
envelope protein (28kDa) of white spot syndrome virus (WSSV) of shrimp and
detection of WSSV by MAb-based antigen-capture enzyme-linked immunosorbent
assay'
(236 characters, 37 words)
vs.
'Detection of white spot syndrome virus of shrimp by means of monoclonal antibodies
specific to an envelope protein'
(114 characters, 19 words).

Provide a running head with 3 to 6 words; e.g. 'Detection of shrimp WSSV'.
Authors and addresses: If a ms has several authors from different institutions:

use superscript numerals for identification;
provide the address of each author's institution, including present address(es) if
applicable. Include zip or postal code but not street address or box number
use * to refer to a footnote that identifies the corresponding author and provide her/his
e-mail.

Abstract: Limit length to 250 words. Provide concise information on your work and its
principal results. Avoid literature cites, series of data, or meaningless clauses such as
'the results are discussed'.
Key words: Supply 3 to 8 key words, listed in order of importance.
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Text
Please use numbered pages and lines, 12 point font, and double spacing. Do your very
best to use correct English grammar, spelling and punctuation; if you are not a native
English speaker, you should have the text edited by someone who is, before sending
the ms to IR. You may also wish to consult a 'How to' book such as Day & Gastel
(2006) How to write and publish a scientific paper, 6th edn (Greenwood Press,
Westport, CT).

Verbosity: Please eliminate verbiage; example:
'This speed was chosen because past studies by Miller (1995) and Smith (1998) have
shown this to be slightly greater than the maximum sustained swimming speed.'
vs.
'This is slightly greater than the maximum sustained swimming speed (Miller 1995,
Smith 1998).'
Genus and species names must be in italics; write the genus name in full at first
mention in each paragraph and abbreviate whenever mentioned again in the same
paragraph. When referring to a species, do not use the genus name alone, unless you
have previously defined it that way; be precise when using 'sp.' (singular) and 'spp.'
(plural).
Sequence data: Full information is required when molecular methods are used. The
sequences of novel primers must be given. Novel nucleotide or protein sequences
must be deposited in the GenBank, EMBL or DDBJ databases and an accession
number obtained.
Abbreviations: Define abbreviations and acronyms in the 'Abstract' and at first
mention in the main text, and thereafter use only the abbreviation / acronym.
Equations and units: Use standard SI units. Relations or concentrations (e.g. mg per
l) must be given as 'mg l-1' (not mg/l). Variables are usually italicised (except for Greek
letters). Italicisation should be consistent in normal, superscript and subscripted text.
Leave one blank space on either side of '=', '>', ± etc. where these denote equalities or
inequalities.
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Example: 'p < 0.05, r2 = 0.879' (not 'p<0.05, r2=0.879'); but: 'we studied organisms of
size <0.5 µm'

Figures and tables
Figures: Please consult Guidelines to Authors on Figure Preparation.
Figures, tables, and their captions should be self-explanatory; e.g. abbreviations and
acronyms must be defined again here. If a figure or table provides data on biological
species, its legend should begin with the full Latin name of that species. For table
footnotes, use superscripted lower case letters; asterisks can be used to indicate
statistical significance.

Literature cited
All quoted literature must be listed, and all listed literature must be quoted.

Periodicals: Use standard abbreviations according to 'BIOSIS Serial Sources'. You
can download a list of journal abbreviations from www.int-res.com/misc/journallist.txt or
use the bibliographic database software 'EndNote' . You can obtain styles for IR
journals at www.endnote.com/support/enstyles.asp or download here.
How to cite from DAO (example):
Penston MJ, Millar CP, Davies IM (2008) Reduced Lepeophtheirus salmonis larval
abundance in a sea loch on the west coast of Scotland between 2002 and 2006. Dis
Aquat Org 81:109-117
Books: Write the title of the book in lower case, and give the publisher and place of
publication. In the case of book series, give the series editor as well. Example:
Hanski I (2005) The shrinking world: ecological consequences of habitat loss. In: Kinne
O (ed) Excellence in ecology, Book 14. International Ecology Institute, Oldendorf/Luhe
Papers from books, conference reports, symposium proceedings, etc.: Give the
title of the chapter, the editor(s) and title of the volume, the publisher and place of the
publisher (not the location where the conference was held), and the pages of the
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chapter. The date of the cite must be the year of publication (not the year in which the
conference was held). Example:
West TL, Amrose WG (1992) Abiotic and biotic effects on population dynamics of
oligohaline benthic invertebrates. In: Colombo G, Ferrari I, Ceccherelli VU, Rossi R
(eds) Marine eutrophication and population dynamics. Proc 25th Eur Mar Biol Symp.
Olsen & Olsen, Fredensburg.
Dissertations: Write the title in lower case, 'MS / PhD thesis / dissertation', and give
the university and its location. Example:
Eve TM (2001) Chemistry and chemical ecology of Indo-Pacific gorgonians. PhD
dissertation, University of California, San Diego, CA
Websites: Permanent databases such as FishBase, GenBank, or climatological
sources may be included in the Literature Cited list; the date accessed must be given.
URLs for printed publications also available online may be included with their citations.
Other website references should only be cited in the body text. Example:
Froese F, Pauly D (2009) FishBase. Accessed 13 Jan. www.fishbase.org

Electronic supplements
Additional material of importance to an article may be included for possible publication
on the Inter-Research website as an electronic supplement. This might be overlong
tables or appendices, derivations of mathematical models, video clips, etc., and will be
linked from the online article.

ETHICS
Research published in IR journals must have been conducted in accordance with
institutional, national and international guidelines concerning the use of animals in
research and/or the sampling of endangered species.
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AUTHORSHIP
Individuals listed as authors must: (1) agree to be listed; (2) have contributed to the
research reported; (3) approve the submitted version of the manuscript.

COPYRIGHT
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The acceptance regulations of a manuscript for publication automatically include the
consent of the author(s) to transfer the copyright to the publisher. Permission for
exceptions to these rules must be obtained in writing from the publisher at the time of
manuscript submission. In the USA, photocopies may be made for personal or inhouse use beyond the limitations stipulated under Section 107 or 108 of U.S. Copyright
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errors, omissions or claims, nor do they provide any warranty, express or implied, with
respect to information published in IR journals.

