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humanoshumanos
Parasitas: organismos que vivem dentro ou

fora de alguma espécie, se alimentando
desta, prejudicando-a e se adaptando a ela.

O início da relação parasita-
hospedeiro humano

Quando e de quem
hospedeiro "ganho"

o parasita. 

As dinâmicas
populacionais e

os padrões
biogeográficos. E, como os parasitas se

adaptaram ao contexto
biológico e ecológico do

novo hospedeiro.

Parasitas humanos de longa data
podem nos ajudar a entender melhor
períodos da evolução humana, para

além de fósseis e análises moleculares. 

Exemplo:Tênias e a evolução
da dieta humana
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Comportamento de consumo de carne
em hominídeos

Registro fóssil  raros e inconsistentes

"Registro da parasitologia":

O sucesso de linhagens de tênias ocorre
apenas com consumo persistente de
carne em função de seu ciclo de vida

complexo e heteroxeno. 

 Três fatores para entender como se deu:

E, os membros duas duas classes de platelmintes
parasitas (Trematoda, Cestoda) são endoparasitas.



Verme adulto-
intestino do

hospedeiro definitivo
- carnívoros.

Larvas císticas-
músculos e outros

tecidos do hospedeiro
intermediário-

herbívoros .

Três espécies de tênias primariamente  parasitaram
humanos: Taenia asiatica, Taenia saginata e Taenia

solium.
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Apesar de se acreditar
que os humanos

adquiriram tênias em
função da

domesticação  de
ungulados, análises

morfológicas das tênias
demonstraram uma

nova hipótese.

A T. solium é mais
relacionada com T.
hyaenae (tênia de

hiena) e a T. saginata e
a T. asiatica com a T.

simbae (de leão).

Ou seja, as tênias
foram adquiridas pelo

hábito de caçada ou
garimpo de carne

animal de hienas e
leões.

A divergência dessas
espécies veio então
depois de ter sido

iniciado o hábito de
consumo de carne. E, a

mudança de
hospedeiro veio depois
com o domesticamento  

de gado e porcos.

Comportamento de cozinhar carne
pelos homens:

Em função de
desenvolvimento do
comportamento de

cozinhar carne.

Surge a hipótese que
tênias especificas dos

homens tenham se
adaptado á estresses

produzidos por calor alto.

Foi demonstrado que a
T. solium apresenta

um maior número de
replicas do gene da

proteína de resistência
ao estresse térmico

(Hsp70).



 

Estabelecimento
da infecção

Apesar de falta de
dados a maior

expressão do gene da
Hsp70 pode significar

uma adaptação ao
estresse a calor.

E, o aprofundamento 
 destas pesquisas pode
nos gerar dados mais

concretos sobre a
evolução no

comportamento
alimentar humano.

Mas o que diz o genoma dos
platelmintos sobre a evolução

parasítica?

Regressões morfológicas são evidências ao
endoparasitismo em helmintos em comparação
com ancestrais de vida livre. Refressões como a

perda do sistema digestório completo, de orgões
sensoriais de luz e pigmentos. 

Mas, mudanças na bioquímica/genômica
para sucesso e  a adaptação ao parasitismo

também são vistas.

Algumas proteínas excretadas/secretadas são
verdadeiras efetoras estando envolvidas com a

invasão ao hospedeiro.
Elas permitem que o parasita penetre, digira ou

modifique tecidos e genes do hospedeiro, além de
que se defender contra o sistema imunológico do

hospedeiro
Muitas são expressadas em quantidades diferentes

nos estágios de vida.
E, as proteases são associadas com o parasitismo,
expressão funções metabólicas, de sinalização e
degradação de proteínas, dentre outras diversas.

Dentre as proteínas expressas
diferencialmente nos estágios de vida do

Schistossoma mansoni, 127 eram excretadas e
18 destas eram proteases. 

Exemplo:



 Utilização dos
recursos do
hospedeiro

Manuntenção da
infecção crônica

Muitos endoparasitas conseguem viver dentro do
hospedeiro por décadas sem serem expulsos e sem

causar patologias extensas.
Eles fazem a supressão sistema imune por secreções
de agentes imunorregulatorios, também diminuem

inflamação e evitam progressão da patologia.
Outra estratégia que ajuda a manter eles nos

hospedeiros é o encistamento e o encapsulamento
das larvas e o tegumento de sincício dos vermes

adultos, como forma de proteção "física". 

https://biocyclopedia.com/index/general_zoology/p
hylum_platyhelminthes.php

https://www.sciencephoto.com/
media/1092457/view

Desenho esquemático do cisto
de Echinococcus granulosus

Desenho esquemático do
tegumento sincicial 

Hospedeiros fornecem abrigo do ambiente externo e
alimentos acessíveis para seus parasitas. Com isso

adaptações metabólicas ocorreram também.
Perdas de genes metabólicos de síntese de novo de

ácidos graxos, esteróis, colesterol, purinas e
aminoácidos e perda das proteases metabólicas. 

Estas perdas podem ser são vistas de forma
morfológica, como a perda do sistema digestório

completo e adaptação a absorver os nutrientes pelo
tegumento e aumento da expressão de proteínas que

ajudam na absorção destes nutrientes.
Ainda, houve um aumento na expressão do

metabolismo auxiliar, como co-factores e vitaminas.

Citoplasma distal

Camada muscular

Células do
parênquima

Núcleo



E, como parasitismo é extremamente comum, é
estimado que metade dos animais devem ter
pelo menos um parasita em algum estágio de

sua vida, muitas relações ecológicas, para além
das com os seres humanos, podem ser ainda

mais aprofundadas.

Conclusão:
A coevolução parasita-
hospedeiro esta 100%

interligada com o
comportamento dos

seus hospedeiros, com
os padrões

biogeográficos e as
relações ecológicas

dos seus hospedeiros.

Assim, a aquisição de
um novo parasita em

hospedeiros humanos,
pode nos dizer muito

sobre a história da
nossa evolução.

Além disto, nos dizem muito sobre a evolução
parasítica e como estes se adaptaram para

superar as defesas bioquímicas do hospedeiro e
reduzir gasto de energia com via metabólicas

não mais necessárias com o novo hábito.
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http://biologiadorei.blogspot.com/p/
classe-trematoda-trematoda-do-

filo.html

https://blog.querotudonatural.com.br/tenia/


