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INTRODU(AO

A coccidiose e causada pOT parasitos da especie Eimeria rene/fa e uma das doenyas mais comuns da
avicultura. Pode atingir qualquer tipo de sistema de criayao independentemente dos mais recentes avanyOS
da tecnologia em termos de tratamento, manejo, nutriyao e genetica. Diversos aspectos biol6gicos saD
importantes nessa doenya, tais como 0 cicIo evolutivo do parasita, a sua relayao com 0 hospedeiro e a
rela~ao da interayao hospedeiro-parasita de acordo com a genetica das aves. As lesoes causadas pela
infec9ao por protozoanos do genera Eimeria SaD devidas ao cicIo evolutivo do parasito. A infec~ao do
animal se dft atraves da ingestao de oocistos contetldo esporozoitos, que SaD capazes de invadir celulas do
trato intestinal das aves e que ao se desenvolverem, rompem as celulas invadindo novas celulas aonde
iraQ se desenvolver ate 0 estadio de gametas masculinos e femininos. Os gametas masculinos rompem
novamente as celulas hospedeiras para fecundar os gametas femininos. 0 zigoto formado entaD
desenvolve uma parede envolta de si, formando urn novo oocisto, que rompe mais uma vez a celula
intestinal, sendo eliminado nas fezes (HaIllmond, 1973). A produ~ao e liberayao de oocistos no
hospedeiro estao claramente relacionadas ao grau de severidade e extensao de lesoes, uma vez que varias
celulas precisam ser infectadas e destruidas para a formayao do oocisto. Com base nissa, este trabalho
vi sou caracterizar tres linhagens de galinhas infectadas com Eimeria rene/fa levando em considerayao a
produ9ao e libera9ao de oocistos pelos animals como urn dos componentes da resistencia genetica a

coccidiose.

MATERIAlS E METODOS

0 trabalho foi conduzido na Embrapa Suinos eAves, Iocalizada em Conc6rdia, SC. Urn total de
120 aves de tres diferentes linhagens (Tr = alta taxa de desenvolvimento muscular, n=lO; CC :: alta
fertilidade, n=IO; e CON= controle da linhagem CC, n=IO) desenvolvidas pela Embrapa Suinos eAves
foram inoculadas com 30.000 oocistos de Eimeria tene/fa aos 5 dias de idade. A contagem de oocistos se
deu atraves de contagem dog oocistos liberados em 24 horas de fezes aos 6, 7 e 8 dias de idade (1.2 e 3
dias p6s infecCfao (dpi)) para contagem total de oocistos. Para calculo da media de oocistos par ave,
apenas as aves sobreviventes foram levadas em consideraCfao.

RESULTADOS E DISCUSSAO

Observa.se Ulna contagem de oocistos nitidamente superior nos animais da linhagem de alto
desenvolvimento muscular (1T) em comparayao com as linhagens de postura (CC e CON) (figura 1). No
primeiro dia ap6s a infecyao ocorre Ulna grande liberat;:ao de oocistos, seguida de uma gradual reduyao
nos dias subseqiientes. Animais da linhagem mais suscet.lvel (1T) apresentaram uma contagem de
oocistos por aye aproximadamente duas vezes maior no primeiro ilia p6s-infect;:~o (Tf=63,38xIO6,
CON=29,38xIO6 e CC=27,76xlO6) e cerca de tIes vezes superior as linhagens de postura no segundo
(Tf=59,O2xl06, CON=17,71xI06 e CC=18,26xIO6) e terceiro dias p6s-infecyao (Tf=18,90 xl06,
CON=8.24x 106 e CC=~ Q/,\y 1 n6)
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Figura 

1. Numero media de oocistos por ave nag tres linhagens de galinha ap6s infecc;:ao
par E. fenella.

Zbu et al. (2003) evidenciam ~ importancia da liberayao de oocistos de Eimeira spp. comoparametro 
de ava.liac;ao da resistencia a coccidiose, uma vez que e altamente colTelacionada ao ganho depeso 

ao longo da rase aguda da infecc;ao. Os resultados obtidos no presente experimento mostram umaclara 
diferenc;a na resistencia e susceptibilidade entre as diferentes linhas geneticas estudadas. Em

trabalho paralelo utilizando essas mesmas lii1hagens, 8ertani et. al. (2005) verificaram diferenc;as nagtax 
as de mortalidade entre os animais infectados da linhagem de elevado desenvolvimento muscular (IT)

e aqueles com baixa taxa de desenvolvimento muscular (CC). Os animais da linhagem Tf dernonstraram
maior morta.lidade devido a infecc;ao par Eimeria tenella do que os animais da linhagem CC.

CONCLUSOES

As l.inhagens de postura (CC e CON), com mellor taxa de desenvolvimento muscular,
demonstraram uma resistencia bastante superior no sentido de dificul.tar a multipl.icac;:ao e liberac;:ao de
oocistos nas fezes. Par outro lado, a linhagem de maior desenvolvimento muscular parece ter facilitado a
multiplicac;:ao e libera~ao de oocistos nag fezes. A liberac;:ao mAria de oocistos em urn periodo de 24 horas
e urn componente muito importante da caractelistica de resistencia genetica a coccimose.
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