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Sinopse: 

Visando detectar possíveis variações geográficas em populações naturais de 

Lutzomyia umbratilis separadas pelo sistema fluvial Negro-Amazonas, quatro 

populações desta espécie da Amazônia Central foram estudadas e comparadas 

mediante diferentes parâmetros: taxonomia morfológica, incluindo análise 

multivariada de caracteres morfométricos de larvas de quarto estádio e análise 

descritiva da armadura do átrio genital feminino; e molecular, empregando técnicas 

de eletroforese de isoenzimas. A descrição do cariótipo e estudos de alguns 

aspectos citogenéticos, bem como a quetotaxia da pupa foram efetuados. 
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Resumo  

 

Lutzomyia umbratilis ) Ward & Fraiha (Diptera: Psychodidae é o principal 

flebotomíneo vetor de leishmaniose tegumentar devido a Leishmania guyanensis 

Floch (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) ao norte da América do Sul. Populações 

de L. umbratilis infectadas naturalmente por Leishmania guyanensis podem ser 

encontradas ao leste do Rio Negro e ao norte do Rio Amazonas. Ao sul do sistema 

fluvial do Rio Amazonas, somente infecções naturais por tripanosomatídeos não-

leishmanióticos têm sido registradas. Visando detectar possíveis variações 

geográficas em populações naturais de L. umbratilis separadas pelo sistema fluvial 

Negro-Amazonas, o presente trabalho teve como objetivo principal integrar estudos 

de taxonomia morfológica e molecular. As coletas foram realizadas no estado do 

Amazonas: Manaus, Pitinga, Manacapuru e Novo Airão. Foram medidos 46 

caracteres morfológicos de 40 larvas de quarto estádio de cada população, e os 

dados analisados através de análise univariada e multivariada. Os resultados 

mostraram diferenças altamente significantes entre as populações. Foi realizado a 

quetotaxia e a descrição da pupa de L. umbratilis. Caracteres da armadura do átrio 

genital de adultos de Manacapuru e Manaus foram comparados, mostrando ligeiras 

diferenças qualitativas, e diferenças significantes em relação ao tamanho dos 

espinhos. Mediante coloração convencional o cromossomo politênico foi 

evidenciado, mas sem condições de análise das bandas, e o cariótipo com 2n=6 foi 

observado. Nas análises de isoenzimas foram utilizados 300 espécimes de cada 

população. Foram testados 12 sistemas enzimáticos em gel de amido e amido-

agarose com tampões e coloração específica. A análise de 10 locos enzimáticos 

mostrou que as freqüências alélicas não demonstraram diferenças significativas, a 

proporção de locos polimórficos foi igual nas populações. Os resultados do 

coeficiente F de Wright mostraram que todos os locos apresentaram baixa 

estruturação gênica. A distância genética foi muito próxima entre as populações, 

sugerindo que sejam homogêneas. Estudos utilizando outros marcadores genéticos e 

caracteres morfométricos devem ser realizados a fim de discriminar em mais detalhes 

as variações geográficas entre essas e outras populações de L. umbratilis. 
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Abstract 

 
Lutzomyia umbratilis Ward & Fraiha (Diptera: Psychodidae) is the main 

phlebotomine sand fly vector of cutaneous leishmaniasis due to Leishmania 

guyanensis Floch (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) in northern South America. 

Populations of L. umbratilis naturally infected by Leishmania guyanensis can be 

found east of the Rio Negro and north of the Rio Amazonas. South of the Amazon 

river system, only natural infections by trypanosomatids other than Leishmania have 

been reported in L. umbratilis. With the aim of detecting possible geographical 

variations in natural populations of L. umbratilis separated by the Negro-Amazonas 

system, the present work integrated morphologic and molecular studies.  Sand fly 

catches were done in the state of Amazonas: Manaus, Pitinga, Manacapuru and 

Novo Airão. A total of 46 morphologic characters of 40 fourth instar larvae of each 

population were measured, and the data were analyzed by univariate and 

multivariate analyses. The results showed highly significant differences among the 

populations. The chaetotaxy and description of the pupa of L. umbratilis was 

accomplished. Characters of the armature of the genital atrium of adults from 

Manacapuru and Manaus were compared, showing slight qualitative differences, and 

significant differences in relation to the size of the spines. Through conventional 

coloration the polytene chromosome was observed, but the bands could not be 

analyzed, and the kariotype was shown to be 2n=6. A total of 300 specimens of each 

population were used for the isoenzyme analyses, and 12 enzymatic systems were 

tested in starch gel and starch-agarose with specific buffers and staining. The 

analysis of 10 enzymatic loci showed that the allelic frequencies did not demonstrate 

significant differences, and the proportion of polymorphic loci were the same among 

the populations. The results of the coefficient F of Wright showed that all the loci 

presented low genic structuring. The genetic distance was very close among the 

populations, suggesting that they are homogeneous. Additional studies using other 

genetic markers and morphometric characters should be considered in the future in 

order to confirm the existence of geographical variations among these populations.   
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Introdução Geral 
 

1. Classificação e características gerais dos flebotomíneos 

 

Os flebotomíneos são insetos de pequeno porte (2 a 4 mm de comprimento) 

pertencentes à ordem Diptera, família Psychodidae e subfamília Phlebotominae. 

Esta pode ser diferenciada das outras subfamílias de Psychodidae através da 

combinação dos seguintes caracteres dos adultos: asas com cinco ramificações 

radiais, palpos maxilares constituídos por cinco segmentos, peças bucais 

relativamente longas e espermatecas pareadas (Young & Duncan, 1994).  

Atualmente, a subfamília Phlebotominae é constituída de seis gêneros: 

Phlebotomus, Sergentomyia e Chinius no Velho Mundo, Lutzomyia, Brumptomyia e 

Warileya no Novo Mundo (Young & Duncan, 1994).  

São insetos holometábolos, com ciclo de vida que se inicia com a postura de 

ovos e prossegue com quatro estádios larvais, pupa e adulto (Figura 1). 

Apresentando uma grande diversidade de hábitats, os flebotomíneos são 

encontrados em regiões semi-áridas, florestas, áreas serranas, chegando a alcançar 

áreas urbanas. Os adultos de ambos os sexos necessitam de carboidratos 

(açúcares) como fonte de energia (Young & Duncan, 1994) e, presumivelmente, 

alimentam-se de açúcares produzidos por plantas ou por afídeos (Young et al., 

1980; Schlein & Warburg, 1985; Tesh et al.,1992, Cameron et al., 1995).  
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As informações sobre os imaturos de flebotomíneos são bastante escassas, 

devido a grande dificuldade de localização de seus criadouros naturais. Imaturos têm 

sido encontrados em solo orgânico acumulado em fendas de rochas, habitações 

humanas, cascas de árvores e em tocas ou abrigos de animais, cavernas ou na liteira 

da floresta (Ferreira et al., 1938; Coutinho & Barretto, 1941; Forattini, 1954, 1960; 

Deane & Deane, 1957a, b; Hanson, 1961; Sherlock, 1962). Estudos recentes na 

Amazônia Central revelaram criadouros naturais em cinco micro-hábitats (base de 

árvore, chão desabrigado de floresta, solo sob tronco caído, solo sob raiz e base de 

 

A 

B 

C 

D 

 Figura 1. Fases do ciclo de vida dos flebotomíneos: A – Adulto; B – Ovo; C 
– Larva; D – Pupa. Fotos: adulto (www.who.int/tdr); ovo (Queiroz, 1995); 
larva e pupa (Sílvio Vieira & Ronildo Alencar). Barras em A, C e D indicam 
escala aproximada de 1 mm. Barra em B indica escala aproximada de 100 
µm. 

 

http://www.who.int/tdr
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palmeira), com recuperação de imaturos de várias espécies, incluindo L. umbratilis 

(Alencar, 2003; Alencar & Queiroz, em preparação).   

A criação de flebotomíneos em laboratório, a partir de progenitoras 

selvagens, tem possibilitado um conhecimento mais aprofundado a cerca de sua 

biologia, e tem sido condição indispensável para experimentos que exijam o uso de 

indivíduos, cujo estado fisiológico (idade, estado gonotrófico, etc.) seja conhecido. 

Entretanto, sua manutenção em cativeiro foi, durante muitos anos, bastante 

dificultada ou até impossibilitada por falta de técnicas apropriadas. Contudo, nas 

últimas décadas, tentativas bem sucedidas de criação de flebotomíneos confirmaram 

a necessidade de serem desenvolvidas técnicas especialmente destinadas a esses 

insetos (Johnson & Hertig, 1961; Sherlock & Sherlock, 1972; Killick-Kendrick et al., 

1977; Young et al., 1981; Modi & Tesh, 1983; Queiroz et al., 1993; Queiroz, 1995; 

Justiniano et al., 2004, no prelo). 

Fêmeas adultas de flebotomíneos possuem hábitos hematofágicos e, em 

conseqüência disso, algumas espécies dos gêneros Phlebotomus e Lutzomyia 

podem ser veiculadoras de diversos hemoparasitos, tais como tripanosomatídeos 

(Leishmania spp., Endotrypanum spp., Trypanosoma spp.), bactérias (Bartonella 

baciliformis) e diversos arbovírus (Phlebovirus) (Young & Duncan, 1994). 

Os protozoários do gênero Leishmania possuem seus ciclos biológicos 

realizados em dois hospedeiros, um vertebrado e outro em flebotomíneos vetores.  

No continente americano, os hospedeiros vertebrados são representados por uma 

grande variedade de mamíferos silvestres: roedores, edentados (tatu, tamanduá e 

preguiça), marsupiais (mucura); domésticos (cães) e primatas, incluindo o homem.  
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A leishmaniose, causada por parasitos do gênero Leishmania, é uma 

enfermidade de ampla manifestação clínica, variando desde infecções assintomáticas 

a lesões mutilantes (forma mucocutânea) ou causadoras de óbitos (forma visceral). 

Cerca de 15 milhões de pessoas no mundo são infectadas com os parasitas da 

leishmaniose, com dois milhões de casos por ano (Desjeux, 1996).  

Killick-Kendrick (1990) registra a existência de 21 espécies de Leishmania 

como causadoras de leishmanioses em humanos em todo o mundo. Desde então, 

outras espécies de Leishmania têm sido descritas, principalmente, no Novo Mundo. 

Na Amazônia, seis espécies de Leishmania têm sido até agora apontadas como 

causadoras das formas tegumentares dessa doença no homem (Lainson et al., 1994), 

sendo Leishmania braziliensis Vianna, Leishmania guyanensis Floch e Leishmania 

amazonensis Lainson & Shaw as mais prevalentes, e Leishmania naiffi Lainson & 

Shaw, Leishmania lainsoni Silveira et al. e Leishmania shawi Lainson et al. as de 

menor incidência no homem.  

 

2. Lutzomyia umbratilis e a leishmaniose tegumentar na Amazônia 

 

Lutzomyia umbratilis Ward & Fraiha é o principal vetor de leishmaniose 

tegumentar, devido à ocorrência da Leishmania guyanensis (Kinetoplastida: 

Trypanosomatidae) ao norte da América do Sul, onde são registrados altos índices 

desta enfermidade. Somente no Estado do Amazonas, de 1992 a  2004, foram 

notificados 26.048 casos de leishmaniose cutânea, sendo Manaus o município de 

maior incidência no mesmo período, com 12.588 casos (SUSAM, dados não 

publicados).  
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Populações desta espécie de flebotomíneo ocorrem em todo o norte da 

América do Sul (Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, Suriname, Guiana Francesa e 

Brasil). No Brasil, a ocorrência de L. umbratilis foi registrada nos seguintes Estados: 

Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão, Mato Grosso (Young 

& Duncan, 1994) e Pernambuco (Balbino et al., 2002) (Figura 2). 
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Figura 2. Mapa de distribuição de Lutzomyia umbratilis (apud 
Young & Duncan, 1994). 
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Na Amazônia, o papel de L. umbratilis como vetor de Leishmania guyanensis 

foi inicialmente demonstrado a partir de resultados de estudos epidemiológicos nos 

Estados do Pará, Amazônia oriental (Lainson et al., 1976; Lainson et al., 1979; 

Lainson et al., 1981a), e do Amazonas, Amazônia central (Arias & Freitas, 1977; 

Arias & Freitas, 1978; Arias & Naiff, 1981) e na Guiana Francesa (Le Pont et al., 

1980; Gentile et al., 1981; Pajot et al., 1982). 

Assim como outros flebotomíneos os adultos de comportamento 

dendrobático1, L. umbratilis apresenta movimentos migratórios verticais sobre 

troncos de árvores (ascendentes ao final da tarde e descendentes no início da 

manhã) (Pajot et al., 1982; Arias & Freitas, 1982; Ready et al., 1986; Lainson et al., 

1994). Os mecanismos de aglomeração de certas populações de flebotomíneos em 

troncos de árvores ainda não estão totalmente elucidados, acreditando-se que sejam 

devidos à presença de fontes de repasto sanguíneo, fontes de açúcares das 

inflorescências e concentração de feromônios de agregação (Memmott, 1991;1992). 

A preguiça-real (Choloepus didactylus Linnaeu) é considerada o principal 

reservatório selvagem natural de Leishmania guyanensis ao norte do Rio Amazonas 

(Lainson et al., 1981b; Shaw & Lainson, 1987). Em áreas periurbanas de Manaus o 

principal reservatório é a “mucura” (Didelphis marsupialis Linnaeu) (Arias & Naiff, 

1981).  

Algumas vezes, a correta identificação específica é dificultada pela ocorrência, 

em um mesmo foco, de espécies crípticas, ou seja, populações morfologicamente 

idênticas ou similares que se reproduzem isoladamente (Mayr & Ashlock, 1991). 

Fêmeas de espécies crípticas que ocorrem simpatricamente podem apresentar 

                                            
1 Ocorrem mais abundantemente sobre troncos e em copas de árvores. 
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diferentes padrões comportamentais e graus de competência vetorial, dificultando a 

incriminação precisa do vetor e planejamento de medidas efetivas de controle. 

Populações de L. umbratilis naturalmente infectadas por Leishmania 

guyanensis podem ser encontradas ao leste do Rio Negro e ao norte do Rio 

Amazonas, onde provavelmente a maioria das infecções em humanos é adquirida 

(Arias & Freitas, 1977, 1978; Barrett, 1993). Ao sul do sistema fluvial do Rio 

Amazonas, onde populações de L. umbratilis podem apresentar-se localmente 

abundantes, somente infecções naturais por tripanosomatídeos não-leishmanióticos 

têm sido registradas (Queiroz et al., dados não publicados). Arias & Freitas (1978) 

sugeriram que o sistema fluvial do Rio Amazonas atue como uma barreira no ciclo de 

transmissão da Leishmania guyanensis, com a ocorrência de populações de 

flebotomíneos com diferentes gradientes de competência vetorial em margens 

opostas.  

À luz da hipótese de Arias & Freitas (1978), foram realizados estudos 

comparativos da biologia das populações de L. umbratilis de Manaus e Manacapuru 

(leste e oeste, respectivamente, do Rio Negro) (Justiniano, 2000; Justiniano et al., 

2004). Os resultados mostraram diferenças entre as duas populações, em vários 

aspectos biológicos analisados (ciclo de vida, fecundidade, longevidade e morfometria 

de adultos). 

Em continuidade a essa abordagem comparativa, e visando detectar 

possíveis variações geográficas em populações naturais de L. umbratilis separadas 

pelo Rio Negro, o presente trabalho teve como objetivo principal integrar estudos de 

taxonomia (i) morfológica, incluindo análise multivariada de caracteres morfométricos 
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de larvas de 4º estádio, análise descritiva da armadura do átrio genital2 feminino e 

caracterização citogenética de larvas e adultos; e (ii) molecular, empregando 

técnicas de eletroforese de isoenzimas.  

Mediante esta abordagem integrada e multidisciplinar pretende-se acumular 

novas evidências que corroborem ou refutem a hipótese da existência de variações 

morfológicas e moleculares entre as populações de L. umbratilis separadas pelos 

rios da Amazônia Central. 

 

3. Considerações gerais sobre os parâmetros abordados neste estudo 

 

Além desta Introdução Geral, a presente tese é constituída de três capítulos, 

com os textos no formato geral de manuscritos a serem submetidos à publicação em 

periódico científico, exceto pela inclusão de algumas tabelas, figuras e descrições 

detalhadas de material e métodos, obviamente não apropriadas para aquele tipo de 

publicação. Foram seguidas as normas de redação da revista Acta Amazonica. O 

início do volume consta de um resumo em português e outro em inglês e, no final, 

uma única lista de referências bibliográficas citadas ao longo de todo o volume. Cada 

capítulo é composto de Introdução, Material e Métodos, Resultados e Discussão.  

No capítulo 1, são apresentados os resultados da análise multivariada de 

caracteres morfológicos de larvas de 4º estádio de quatro populações de L. umbratilis 

separadas pelo Rio Negro. A quetotaxia3 da pupa de L. umbratilis é, pela primeira vez, 

                                            
2 O átrio genital é uma câmara interna localizada na parte posterior do abdômen das fêmeas de 

flebotomíneos. A armadura é uma estrutura constituída por espinhos que se inserem sobre uma 
membrana delgada que delineia a parte dorsal do átrio. 
 
3 Estudo do arranjo de cerdas no corpo de um inseto. 
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apresentado. Características da armadura do átrio genital de fêmeas adultas de duas 

populações separadas pelo Rio Negro são comparadas, mediante análise descritiva.   

Aspectos citogenéticos de L. umbratilis da Amazônia central são analisados 

no Capítulo 2. O cariótipo desta espécie é pela primeira vez definido e comparado a 

outras espécies de flebotomíneos. Além disso, são apresentados detalhes do 

cromossomo politênico e fases da divisão celular, a partir da análise de glândula 

salivar, gânglio cerebral, ovário e túbulo de Malpighi de imaturos e adultos de L. 

umbratilis.  

O estudo da variabilidade genética, através de marcadores isoenzimáticos 

em quatro populações selvagens de L. umbratilis, separadas pelo Rio Negro, é 

apresentado no Capítulo 3. A partir da determinação do perfil eletroforético de cada 

população, foram analisadas a estrutura genética, e os índices de similaridade e 

distância genética entre as populações. 
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Capítulo 1 

 

MORFOLOGIA DE IMATUROS E ADULTOS DE QUATRO POPULAÇÕES DE 

Lutzomyia umbratilis DA AMAZÔNIA CENTRAL BRASILEIRA 

 

1. 1. INTRODUÇÃO 

 

A maioria dos estudos de taxonomia morfológica em imaturos de 

flebotomíneos é restrita a espécies criadas em laboratório, devido à dificuldade de 

localização dos criadouros naturais. Os pioneiros na descrição dos estádios imaturos 

foram, entre outros, Grassi (1907), com a descrição de Phlebotomus papatasi 

Scopoli, e Colas-Belcour (1928), o qual foi o primeiro a utilizar um sistema de 

nomenclatura para as cerdas. A partir desse sistema, vários outros foram 

posteriormente desenvolvidos (Barretto, 1941; Abonnenc, 1956; Hanson, 1968; 

Ward, 1972; Forattini, 1973; Ward, 1976a, b). O sistema de nomenclatura de Ward 

(1976b) e o de Forattini (1973) são, atualmente, os mais utilizados para descrição de 

larvas e de pupas, respectivamente. 

Young & Duncan (1994) registram a existência de descrições de larvas de 62 

espécies e pupas de 43 espécies dos gêneros Lutzomyia e Brumptomyia. A larva de 

4º estádio de L. umbratilis da Amazônia Central foi recentemente descrita 

(Justiniano, 2000). 

Em contraste com outros grupos de insetos, os flebotomíneos imaturos são 

pouco utilizados em comparações populacionais mediante análise multivariada de 

seus caracteres. A análise multivariada de caracteres morfométricos de 
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flebotomíneos adultos tem sido utilizada com a finalidade principal de separar 

possíveis espécies crípticas (Lane & Ready, 1985; Davidson, 1993; Marcondes et 

al., 1998).  

O átrio genital é uma câmara interna localizada na parte posterior do 

abdômen das fêmeas de flebotomíneos, para onde convergem o duto comum das 

espermatecas, o duto das glândulas acessórias, e o oviduto comum, e está 

localizada entre os dois braços da forquilha (Joblling, 1987). A armadura é uma 

estrutura constituída por espinhos que se inserem sobre uma membrana delgada 

que delineia a parte dorsal do átrio.  Esses espinhos podem apresentar diferenças 

no tamanho e na distribuição, conforme a espécie. 

A armadura do átrio genital foi utilizada com sucesso para distinguir fêmeas 

de espécies até então consideradas crípticas de 2 subgêneros do Velho Mundo, 

Larroussius e Phlebotomus (Killick-Kendrick et al., 1994; Pesson et al., 1994). 

Espécies crípticas de flebotomíneos brasileiros, L. lenti e L. carmelinoi, foram 

discriminadas através da armadura do átrio genital (Queiroz, 1996).  Valenta et al. 

(1999) estudando a forma e tamanho da armadura do átrio genital em flebotomíneos 

da Venezuela, confirmaram a importância da utilização da armadura do átrio na 

taxonomia de flebotomíneos. 

Mediante a análise multivariada de caracteres morfométricos de larvas de 

populações de L. umbratilis separadas pelo Rio Negro e da análise descritiva da 

armadura do átrio genital de adultos, o presente trabalho pretendeu obter subsídios, 

que corroborem ou refutem, a hipótese de Arias & Freitas (1978) sobre a possível 

existência de diferenças entre estas populações. Faz parte, também, deste estudo a 

descrição pela primeira vez da pupa de L. umbratilis da Amazônia Central. 
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1.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

1.2.1. Coletas de matrizes e criação em laboratório 

 

As matrizes para criação de flebotomíneos em laboratório foram coletadas 

nas seguintes áreas de florestas primárias ou secundárias de terra firme no Estado 

do Amazonas: (i) Manacapuru, km 60, Ramal Nova Esperança (03º 14’ 70’’ S / 60º 31’ 

67’’ W); (ii) Novo Airão, km 40 (03º 05’ 08’’ S / 60º 49’ 25’’ W); (iii) Manaus, Bairro de 

Vivenda Verde (03º 8’ 1’’ S / 60º 18’34’’ W) e (iv) Presidente Figueiredo, Pitinga (00º 

47’ 28,7’’ S / 60º 04’ 12,2’’ W), todas no Estado do Amazonas (Figuras: 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4 e 1.5).  
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Figura 1.1. Locais de coleta de Lutzomyia umbratilis na Amazônia Central: 
Manaus, AM, Pitinga, AM, Manacapuru, AM e Novo Airão, AM. 
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              Figura 1.3. Novo Airão, km 40, AM. 

Figura 1.2. Ramal Nova Esperança, 
Manacapuru km 60, AM. 
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                   Figura 1.4. Bairro de Vivenda Verde, Manaus, AM. 

 
 

 
 
 
 

Figura 1.5. Estrada do aeroporto da Vila do 

Pitinga, Presidente Figueiredo, AM. 
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A criação dos flebotomíneos foi baseada nos métodos descritos por Killick-

Kendrick et al. (1977), Killick-Kendrick (1987), Killick-Kendrick & Killick-Kendrick 

(1991) e Rowton & Lawyer (1991) com algumas modificações propostas por 

Justiniano et al. (2004) de acordo com as particularidades da espécie.  

Para a captura dos flebotomíneos, utilizaram-se armadilhas do tipo CDC 

"miniatura” (Hausherr's Machine Works, New Jersey, EUA), acopladas a gaiolas de 

armação metálica e rede de filó, com as quais foram feitas varreduras manuais em 

bases de árvores (Figura 1.6). A temperatura e a umidade relativa do ar foram 

medidas com auxílio de um higrotermômetro no local de captura. Logo após a coleta, 

uma placa de petri com algodão úmido foi colocada em cima da gaiola, e a mesma foi 

envolvida com um saco plástico para evitar a perda de umidade (Figura 1.7). No 

campo e durante o retorno ao laboratório, as gaiolas foram mantidas em caixa de 

isopor (70x70x70 cm), contendo blocos de gelo, para mantê-las resfriadas e, assim, 

aumentar a sobrevivência dos flebotomíneos. 

 

 

         
 

.  
 
 

Figura 1.6. Coleta de varredura em base 
de árvore. 

Figura 1.7. Acondicionamento de 
flebotomíneos no campo. 
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No laboratório, as fêmeas selváticas ainda não ingurgitadas foram 

separadas das demais, para o repasto sangüíneo em um hamster previamente 

anestesiado por via intraperitoneal com 0.8 mL de Thionembutal® (30mg diluídas em 

1mL de solução salina). Após o repasto, as fêmeas foram mantidas na gaiola com 

solução de sacarose a 50% no interior de uma câmara de germinação onde a 

temperatura (27ºC) e umidade relativa do ar (92%) eram as mesmas registradas do 

local de coleta. Após a postura, as fêmeas paridas foram dissecadas em 

microscópio estereoscópio, montadas em lâminas e examinadas em microscópio 

ótico para identificação específica, de acordo com as chaves de Young & Duncan 

(1994). 

Após a identificação, os ovos de L. umbratilis  foram transferidos para potes 

especiais de criação (Nalgene, 60 mL) (Figura 1.8). Os imaturos foram alimentados 

com uma ração feita de liteira do local da coleta, a qual foi triturada e misturada na 

proporção de 1:1 a uma ração comercial para peixe a base de minhoca desidratada 

(Tetra Delica ®). 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Figura 1.8. Potes de criação de imaturos. 
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Este projeto foi realizado em conformidade com a Portaria Nº 332, de 13 de 

março de 1990, do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 

Amazônia Legal, e amparado legalmente pela licença Nº 40/2001 (Processo Nº 

02005004063/0166), concedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

Esta parte das análises foi realizada no insetário de flebotomíneos, 

laboratório de leishmaniose e doença de chagas, CPCS – INPA. 

 

1.2.2. Montagem das larvas de 4º estádio de L. umbratilis e caracteres 

morfométricos observados 

 

Para este estudo utilizaram-se larvas de 4º estádio com o mesmo tempo de 

desenvolvimento. As larvas foram isoladas em potes de criação, sem adição de 

alimento por um período de 48 horas, para a limpeza de seu tubo digestivo e maior 

visibilidade dos caracteres. Em seguida foram mortas em água destilada e depois 

maceradas em hidróxido de potássio a 10% durante 24 horas. 

Foram selecionados, de cada população, 40 espécimes com as cerdas 

completas e montadas, individualmente, sobre lâmina de microscopia conforme a 

técnica a seguir: (i) sobre o centro da lâmina aplicou-se uma fina camada de esmalte 

incolor formando um poço com moldura elevada de formato quadrado; (ii) cada poço 

foi preenchido com uma gota de  Berlese líquido e sobre o mesmo foi depositado o 

espécime em posição dorsal, sendo a lamínula colocada sobre o mesmo.  As 

margens elevadas do poço evitavam que o espécime fosse comprimido pela lamínula.  



 18 

O mapeamento das cerdas foi baseado no sistema de quetotaxia de Ward 

(1976a) e na quetotaxia da larva de 4º estádio de L. umbratilis (Justiniano, 2000).   

As medidas foram realizadas com o uso de retícula micrométrica em ocular 

(10x) de microscópio óptico utilizando-se a objetiva de 40x para as medições das 

cerdas da cabeça e do corpo, e objetiva de 10x para o comprimento da cabeça. 

Foram considerados 46 caracteres (Tabela 1.1) (Figura 1.9). 

 

Tabela 1.1. Caracteres utilizados na morfometria das larvas de 4º estádio de quatro 
populações de Lutzomyia umbratilis da Amazônia Central.  

 

Parte do corpo  Caráter 

Cabeça 

 

Comprimento e largura 
Antena: base e ápice 
Cerdas: 3 (Clipeal posterior), 4 (Dorsal anterior), 5 
(Dorsal posterior), 6 (Antenal posterior) e 9 (Genal 
lateral). 

 

   
Protórax 

 
Cerdas: 1 (Dorsal interna), 3 (Dorsal externa), 4 
(Lateroventral anterior), 6 (Ventral interna), 9 
(Dorsolateral), 10 (Basal) e 11 (Lateroventral posterior). 

   
Mesotórax 

 

Cerdas: 4 (Lateroventral anterior), 7 (Dorsal 
submediana), 8 (Dorsal média), 9 (Dorsolateral), 10 
(Basal), 11(Lateroventral posterior) e 13 (Ventral 
média). 

   
Metatórax 

 

Cerdas: 4 (Lateroventral anterior), 7 (Dorsal 
submediana), 8 (Dorsal média), 9 (Dorsolateral), 10 
(Basal), 11(Lateroventral posterior) e 13 (Ventral 
média). 

   
Segmentos 
abdominais 

 

Cerdas dos Seg. Abdominais 1 e 7: 4 (Lateroventral 
anterior), 8 (Dorsal média), 9 (Dorsolateral), 11 
(Lateroventral posterior) e 15 (Ventral submediana). 
Cerdas do Seg. Abdominal 8: 7 (Dorsal submediana), 8 
(Dorsal média) e 9 (Dorsolateral).  
Cerdas do Seg. Abdominal 9: 8 (Dorsal média). 

   
Placa Tergal  Comprimento e largura 
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Figura 1.9. Larva de quarto estádio de Lutzomyia umbratilis. Cerdas e caracteres 
selecionados para análise morfométrica destacados em azul. Dors = dorsal; Vent = 
ventral; C = cabeça; Pro = protórax; Meso = mesotórax; Meta = metatórax; AB 1-6, 
7, 8 e 9 = Segmento abdominais; ea = espiráculo anterior; ep = espiráculo 
posterior e ca = cerda acessória. 
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1.2.3. Quetotaxia da pupa de L. umbratilis 

 

Neste estudo utilizaram-se pupas da população de Manacapuru, AM, com o 

mesmo tempo de desenvolvimento. Foram selecionados 10 espécimes (sete 

machos e três fêmeas) com todas as cerdas completas. Foram macerados em 

hidróxido de potássio a 10% durante 24 horas e, em seguida montados, 

individualmente, em posição laterodorsal sobre lâmina de microscopia, seguindo os 

mesmo procedimentos utilizados na montagem das larvas. O mapeamento das 

cerdas baseou-se no sistema de quetotaxia de Forattini (1973). 

As medidas foram realizadas com o uso de retícula micrométrica em ocular 

(10x) de microscópio óptico (ZEISS®), utilizando-se a objetiva de 40x para as 

medições das cerdas e 2,5 x para a pupa inteira. Foi feito um desenho da pupa de L. 

umbratilis, baseando-se no esquema de Forattini (1973). 

 

1.2.4. Armadura do átrio genital de L. umbratilis 

 

O átrio genital de 20 espécimes selvagens de duas populações de L. 

umbratilis de Manacapuru, AM, e Manaus, AM, separadas pelo Rio Negro foram 

dissecados segundo Killick-Kendrick et al. (1994). Os espécimes foram macerados em 

hidróxido de potássio a 10% durante 24 horas e identificados segundo as chaves de 

Young & Duncan (1994). Em seguida, em uma gota de líquido de Berlese sobre uma 

lâmina de microscopia, foi dissecado o penúltimo segmento abdominal e retirada a 

armadura do átrio genital e, sobre esta, colocada uma lamínula. As medidas e 

fotomicrografias foram realizadas com o uso de retícula micrométrica em ocular (10x) 
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do microscópio ótico (Axioplan-ZEISS®) de contraste de fase, em um aumento de 

2.600x para as medições dos espinhos da armadura do átrio. Foram selecionados 15 

grupos de espinhos de cada átrio e desses, realizada a medida do terceiro espinho da 

esquerda para direita. A quantidade e a distribuição destes sobre a membrana do átrio 

(caracteres merísticos) foram os parâmetros observados. 

 

1.2.5. Análises dos dados 

 

1.2.5.1. Morfometria da larva de 4º estádio de populações de  L. umbratilis  

 

Os dados morfométricos dos caracteres das quatro populações foram 

inicialmente submetidos à análise descritiva (média, mínimo, máximo, desvio padrão e 

intervalo de confiança).   

Para a verificação das hipóteses da existência ou não de variação morfológica 

entre as quatro populações estudadas, foram feitas as seguintes análises:   

(i) Análise de componentes principais, que tem por finalidade a obtenção de 

um pequeno número de combinações lineares de um conjunto de variáveis que 

retenham o máximo possível da informação contida nas variáveis originais (Morrison, 

1976; Mardia et al., 1979; Johnson & Wichern, 1982). De acordo com o critério de 

Jolliffe (1972, 1973), os caracteres de menor importância são aqueles que apresentam 

o maior coeficiente de ponderação, em cada componente ou auto-valor menor que 

0,75; 

(ii) Transformação de Box-Cox nos caracteres selecionados pela análise de 

componentes principais para preencher requerimentos de normalidade; 



 22 

(iii) Análise de variância univariada (Anova), para detectar os possíveis 

caracteres que apresentem variação entre as quatro populações estudadas, e o teste 

de Comparação Múltipla (Bonferroni) para identificar quais as populações que diferem 

quanto à variável analisada;  

(iv) Análise de variância multivariada (Manova) com testes que demonstram 

diferenças significantes ou não entre as populações (Morrison, 1976;  Mardia et al., 

1979; Johnson & Wichern, 1982). O nível de significância adotado, foi de 5% (α = 

0,05); 

Os programas estatísticos utilizados para os testes descritos foram: SAS 

System versão 6.12 e MINITAB versão 12.1.  

 

1.2.5.2. Quetotaxia da pupa de L. umbratilis 

 

Os caracteres observados foram analisados por meio de estatística descritiva, 

sendo considerados, principalmente os valores mínimo, máximo e a média. 

 

1.2.5.3. Armadura do átrio genital de L. umbratilis 

 

Os caracteres observados foram analisados por meio de estatística descritiva, sendo 

considerados, principalmente, os valores mínimo, máximo, média e desvio padrão. Foi 

utilizado o Teste-t, para comparação do tamanho dos espinhos entre as duas 

populações. O programa empregado para esta análise foi o SYSTAT, versão 9. 
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1.3. RESULTADOS 

 

1.3.1. Morfometria da larva de 4º estádio de populações de L. umbratilis   

 

1.3.1.1. Análise descritiva de todos os caracteres morfométricos e caracteres 

selecionados por meio de análise de componentes principais 

 

Os caracteres medidos das quatro populações comparados através da 

análise descritiva (média, mínimo, máximo e desvio padrão) de todas as medidas 

morfométricas (dados não transformados) encontram-se nas tabelas 1.2. e 1.3. 

Mediante a análise de componentes principais, e em concordância com os 

critérios de Jolliffe (1972, 1973), a dimensão do conjunto de variáveis analisadas foi 

reduzida de 46 para 11 componentes principais, eliminando-se, dessa forma, as 

variáveis que tinham pouca contribuição para a variação total (Tabela 1.4). Esses 11 

caracteres foram utilizados nas demais análises de variância. 
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Tabela 1.2. Análise descritiva dos caracteres morfométricos de larvas de 4º estádio geração F1 de Lutzomyia umbratilis de 

populações de Manaus e Pitinga, AM. 
 

    Manaus         Pitinga    

Caráter N Média Min Max DP IC ( - ) IC ( + )  N Média Min Max DP IC ( - ) IC ( + ) 

Cabeça: larg.  40 257,21 226,80 288,66 15,65 252,80   261,60  40 239,17 216,49 257,73 12,18 234,80 243,50 

Cabeça: comp. 40 345,88 329,90 371,13 12,98 340,73 351,01  40 345,10 329,90 371,13 14,00 339,96 350,24 
Antena:base 40 14,97 13,02 18,23 1,53 14,43 15,52  40 14,91 13,02 18,23 1,77 14,36 15,45 

Antena: ápice 40 57,94 52,08 93,75 6,29 56,57     59,30  40 57,68 52,08 65,10 2,39 56,31 59,04 

Cabeça: cerda 03 40 80,27 72,92 104,17 5,40 78,26 82,28  40 82,10 72,92 98,96 6,09 80,08 84,11 

Cabeça: cerda 04 40 160,16 104,17 177,08 12,11 157,07 163,23  40 162,60 151,04 177,08 7,98 159,60 165,70 

Cabeça: cerda 05 40 155,80 130,21 182,29 9,19 152,60 159,01  40 157,20 143,23 182,29 7,99 153,90 160,40 

Cabeça: cerda 06 40 130,60 111,98 143,23 6,87 127,50 133,66  40 133,10 117,19 156,25 7,53 130,10 136,20 

Cabeça: cerda 09 40 70,18 52,08 78,13 6,41 67,13 73,23  40 69,20 57,29 78,13 6,01 66,15 72,25 

Protórax: cerda 01 40 114,52 98,96 130,21 9,16 112,20 116,82  40 198,10 93,75 130,21 7,15 105,80 110,40 

Protórax: cerda 03 40 125,20 104,17 143,23 11,36 121,35 129,03  40 125,90 104,17 156,25 12,06 122,01 129,70 

Protórax: cerda 04  40 116,02 101,56 130,21 9,62 112,70 119,33  40 109,80 104,17 130,21 7,43 106,50 113,20 

Protórax: cerda 06 40 79,29 57,29 83,33 4,64 76,59     82,00  40 78,51 65,10 91,15 5,67 75,81 81,22 

Protórax: cerda 09 40 140,76 117,19 156,25 10,53 137,17 144,33  40 137,80 104,17 156,30 11,54 134,20 141,30 

Protórax: cerda 10 40 25,65 18,23 33,85 2,67 24,80 26,49  40 25,25 20,83 31,25 2,37 24,41 26,10 

Protórax: cerda 11 40 67,64 52,08 78,13 6,25 65,54 69,74  40 68,88 57,29 78,13 5,95 66,78 70,98 

Mesotórax:cerda 04 40 123,96 104,17 143,23 10,64 120,60 127,35  40 119,20 104,17 130,20 9,16 115,80 122,60 

Mesotórax:cerda 07 40 16,34 13,02 20,83 1,76 15,62 17,06  40 16,79 13,02 20,83 2,03 16,08 17,51 

Mesotórax:cerda 08 40 93,10 70,31 117,19 10,66 90,25 95,94  40 94,79 72,92 117,19 10,46 91,94 97,64 

Mesotórax:cerda 09 40 148,57 130,21 169,27 11,76 145,46 151,67  40 145,60 117,19 169,27 11,49 142,50 148,70 

Mesotórax:cerda 10 40 32,87 26,04 36,46 2,01 31,87 33,87  40 33,26 26,04 39,06 3,88 32,26 34,26 

Mesotórax:cerda 11 40 72,91 57,29 83,33 6,29 70,80 75,03  40 72,92 57,29 83,33 6,98 70,80 75,03 

Mesotórax:cerda 13 40 27,53 23,44 33,85 2,69 26,56 28,51  40 26,30 20,83 31,25 1,75 25,32 27,28 
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Continuação da tabela 1.2.  

 
    Manaus         Pitinga    

Caráter N Média Min Max DP IC ( - ) IC ( + )  N Média Min Max DP IC ( - ) IC ( + ) 

Metatórax:cerda 04 40 122,60 104,17 143,17 12,19 119,34 125,84  40 114,50 93,75 130,21 9,92 111,20 117,70 

Metatórax:cerda 07 40 17,58 15,63 23,44 2,26 16,76 18,39  40 16,73 13,02 23,44 1,85 15,92 17,54 

Metatórax:cerda 08 40 93,82 78,13 114,58 10,12 90,98 96,64  40 92,91 78,13 117,19 9,05 90,07 95,73 

Metatórax:cerda 09 40 152,20 130,21 169,27 11,30 149,22 155,07  40 146,03 130,21 169,27 8,73 143,10 149,00 

Metatórax:cerda 10 40 30,33 26,04 33,85 3,20 29,12 31,54  40 27,79 23,44 33,85 2,91 26,58 29,01 

Metatórax:cerda 11 40 74,74 57,29 91,15 7,28 72,65 76,83  40 72,40 52,08 91,15 7,94 70,30 74,48 

Metatórax:cerda 13 40 27,21 20,83 33,85 2,56 26,39 28,02  40 26,23 20,83 28,65 1,23 25,41 27,05 

Seg.abd.01:cerda 04 40 110,40 98,96 130,21 7,86 107,03 113,80  40 105,41 52,08 143,23 13,28 102,00 108,80 

Seg.abd.01:cerda 08 40 88,35 72,92 104,17 8,63 85,05 91,63  40 89,72 65,10 114,58 11,62 86,42 93,00 

Seg.abd.01:cerda 09 40 150,70 119,79 169,27 12,09 147,39 153,90  40 146,29 130,21 156,25 8,82 143,00 149,50 

Seg.abd.01:cerda 11 40 53,18 36,46 65,10 4,52 50,85 55,52  40 55,21 39,06 78,13 7,98 52,87 57,53 

Seg.abd.01:cerda 15 40 51,69 46,88 52,08 1,38 50,20 53,17  40 65,89 46,88 78,13 7,46 64,39 67,37 

Seg.abd.07:cerda 04 40 112,80 98,96 130,21 7,47 110,00 115,65  40 101,89 78,13 117,19 8,53 99,06 104,70 

Seg.abd.07:cerda 08 40 17,77 13,02 23,44 13,16 15,88 19,66  40 15,95 13,20 18,23 1,20 14,06 17,84 

Seg.abd.07:cerda 09 40 147,30 117,19 161,46 11,00 144,13 150,52  40 145,57 119,79 156,25 10,12 142,40 148,80 

Seg.abd.07:cerda 11 40 53,70 36,46 59,90 4,36 51,92 55,48  40 53,64 41,67 67,71 6,23 51,86 55,42 

Seg.abd.07:cerda 15 40 51,88 46,88 57,29 2,52 50,15 53,61  40 65,23 46,88 78,13 9,23 63,50 66,96 

Seg.abd.08:cerda 07 40 14,91 13,02 18,23 1,66 14,31 15,50  40 15,75 13,02 20,83 2,20 15,16 16,34 

Seg.abd.08:cerda 08 40 152,80 104,17 169,27 13,86 148,73 156,85  40 152,60 130,21 174,48 8,58 148,50 156,70 

Seg.abd.08:cerda 09 40 109,60 91,15 135,42 9,62 106,70 112,44  40 99,48 78,13 117,19 10,17 96,60 102,40 

Seg.abd.09:cerda 08 40 296,80 260,42 325,52 17,86 291,82 301,79  40 324,87 299,48 338,54 10,71 319,90 329,90 

Placa tergal:largura 40 230,60 208,33 260,42 13,69 225,97 235,22  40 208,85 182,29 234,38 12,48 204,20 213,50 

Placa tergal:comp. 40 109,50 83,33 130,21 9,34 106,63 112,37  40 107,49 91,15 130,21 8,13 104,60 110,40 

Min = Mínimo, Max = Máximo, DP = Desvio padrão, IC = Intervalo de confiança, larg. = largura, comp. = comprimento.  
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Tabela 1.3. Análise descritiva dos caracteres morfométricos de larvas de 4º estádio geração F1 de Lutzomyia umbratilis de 

populações de Manacapuru e Novo Airão, AM. 

 
           Manacapuru               Novo Airão    

Caráter N Média Min Max DP IC ( - ) IC ( + )  N Média Min Max DP IC ( - ) IC ( + ) 

Cabeça: larg.  40 246,39 216,49 278,35 12,96 242,01 250,80  40 237,37 206,19 257,73 14,85 233,01 241,70 

Cabeça: comp. 40 332,22 288,66 381,44 24,20 327,07 337,40  40 331,45 309,28 360,82 11,57 326,30 336,60 

Antena:base 40 14,65 7,81 18,23 1,93 14,01 15,19  40 14,71 13,02 18,23 1,72 14,17 15,26 

Antena: ápice 40 53,96 52,08 65,10 3,28    
52,60 

55,33  40 58,52 52,08 65,10 4,52 57,15 59,89 

Cabeça: cerda 03 40 71,49 52,08 85,94 8,01 69,47 73,49  40 79,04 65,10 91,15 5,94 77,02 81,05 

Cabeça: cerda 04 40 153,78 130,21 169,27 8,65 150,70 156,90  40 158,07 130,21 177,08 10,17 155,01 161,20 

Cabeça: cerda 05 40 154,17 104,17 169,27 12,71 151,01 157,40  40 153,97 130,21 179,69 10,70 150,80 157,20 

Cabeça: cerda 06 40 132,42 78,13 156,25 14,97 129,40 135,50  40 131,97 117,19 143,23 7,49 128,90 135,01 

Cabeça: cerda 09 40 75,72 59,90 169,27 16,20 72,66 78,76  40 70,83 65,10 78,13 6,47 67,78 73,88 

Protórax: cerda 01 40 113,22 98,96 117,19 6,65 110,90 115,50  40 112,24 104,17 117,19 6,24 109,90 114,50 

Protórax: cerda 03 40 122,40 104,17 151,04 12,80 118,55 126,23  40 122,59 104,17 143,23 12,90 118,80 126,40 

Protórax: cerda 04  40 116,93 93,75 143,23 12,23 113,60 120,20  40 116,67 104,17 143,23 12,44 113,30 120,01 

Protórax: cerda 06 40 73,89 62,50 143,23 14,50 71,18 76,59  40 74,24 65,10 83,33 5,97 71,84 77,24 

Protórax: cerda 09 40 148,18 117,19 156,25 10,28 144,60 151,80  40 139,71 109,38 156,25  13,30  136,10 143,30 

Protórax: cerda 10 40 30,14 26,40 33,85 3,53 29,29 30,99  40 26,23 20,83 33,85 2,07 25,38 27,08 

Protórax: cerda 11 40 64,52 52,08 78,13 65,10 62,41 66,61  40 64,01 52,08 78,13 6,98 61,89 66,09 

Mesotórax:cerda 04 40 128,70 104,17 143,23 12,34 125,30 132,04  40 122,60 104,17 143,23 11,07 119,20 126,01 

Mesotórax:cerda 07 40 18,10 13,02 26,04 3,11 17,38 18,81  40 17,57 13,02 20,83 3,02 16,86 18,29 

Mesotórax:cerda 08 40  87,70  78,13 104,17 6,55 84,85 90,54  40 87,50 78,13 104,17 8,12 84,65 90,34 

Mesotórax:cerda 09 40 153,10 130,21 156,25 6,89 149,95 156,20  40 151,50 135,42 169,27 8,76 148,40 154,60 

Mesotórax:cerda 10 40 33,98 26,04 39,06 3,48 32,98 34,98  40 31,57 26,04 39,06 3,12 30,57 32,57 

Mesotórax:cerda 11 40 69,99 52,08 78,13 7,23 67,87 72,10  40 72,07 57,29 78,13 6,55 69,95 74,18 

Mesotórax:cerda 13 40 28,71 20,83 46,88 4,66 27,73 29,68  40 25,78 20.83 31,25 2,69 24,80 26,75 
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Continuação da tabela 1.3.  

 
           Manacapuru               Novo Airão    

Caráter N Média Min Max DP IC ( - ) IC ( + )  N Média Min Max DP IC ( - ) IC ( + ) 

Metatórax:cerda 04 40 119,50 104,17 135,42 7,67 116,20 122,70  40 119,80 104,17 143,23 11,25 116,50 123,01 

Metatórax:cerda 07 40 19,79 13,02 26,04 4,03 18,97 20,60  40 17,97 13,02 20,83 1,53 17,15 18,78 

Metatórax:cerda 08 40 87,70 72,92 104,17 8,01 84,86 90,53  40 90,17 78,13 104,17 8,98 87,34 93,01 

Metatórax:cerda 09 40 151,50 117,29 156,25 9,30 148,57 154,42  40 154,49 143,23 169,27 7,81 151,6 157,40 

Metatórax:cerda 10 40 31,57 23,44 46,88 5,50 30,36 32,78  40 29,94 23,44 33,85 3,33 28,73 31,15 

Metatórax:cerda 11 40 65,68 52,08 68,13 5,51 63,59 67,77  40 72,85 65,10 78,13 5,73 70,76 74,94 

Metatórax:cerda 13 40 28,12 18,23 33,85 4,00 27,30 28,93  40 26,75 26,04 32,25 1,76 25,94 27,57 

Seg.abd.01:cerda 04 40 112,31 91,15 143,23 11,51 108,90 115,70  40 112,63 104,17 143,23 9,97 109,20 116,01 

Seg.abd.01:cerda 08 40 86,27 52,08 104,17 10,37 82,97 89,55  40 80,15 57,29 104,17 11,28 76,85 83,43 

Seg.abd.01:cerda 09 40 154,49 130,21 174,48 6,44 151,20 157,70  40 153,32 98,96 169,27 13,02 150,10 156,60 

Seg.abd.01:cerda 11 40 60,81 39,06 91,15 11,43 58,47 63,13  40 53,21 46,88 59,90 2,88 50,98 55,65 

Seg.abd.01:cerda 15 40 56,76 52,08 70,31 5,11 55,27 58,25  40 52,99 52,08 65,10 2,67 51,50 54,48 

Seg.abd.07:cerda 04 40 111,98 78,13 130,21 9,64 109,20 114,80  40 112,8 104,17 143,23 10,27 109,90 115,61 

Seg.abd.07:cerda 08 40 20,18 13,02 85,94 11,42 18,29 22,07  40 15,11 13,02 20,83 2,06 13,21 16,99 

Seg.abd.07:cerda 09 40 152,21 117,19 169,27 8,92 142,40 148,80  40 147,80 130,21 169,27 10,74 144,60 151,01 

Seg.abd.07:cerda 11 40 56,77 44,27 91,15 7,81 54,98 58,54  40 53,25 46,88 65,10 3,33 51,47 55,03 

Seg.abd.07:cerda 15 40 55,53 52,08 65,10 3,74 53,80 57,26  40 52,60 39,06 65,10 4,13 50,87 54,33 

Seg.abd.08:cerda 07 40 15,23 10,42 18,23 1,62 14,64 15,82  40 14,58 13,02 18,23 2,02 13,99 15,17 

Seg.abd.08:cerda 08 40 151,24 130,21 234,38 16,84 147,20 155,30  40 150,33 125,00 169,27 11,25 146,30 154,40 

Seg.abd.08:cerda 09 40 105,60 91,15 117,19 6.67 102,70 108,50  40 108,73 93,75 143,23 9,93 105,90 111,60 

Seg.abd.09:cerda 08 40 295,44 260,42 312,5 16,88 290,50 300,40  40 270,51 260,42 325,52 17,32 265,50 275,50 

Placa tergal:largura 40 207,35 182,29 234,38 14,26 202,70 211,98  40 218,69 182,29 260,42 18,21 214,10 223,30 

Placa tergal:comp. 40 105,67 83,33 130,21 10,65 102,80 108,50  40 110,42 98,96 130,21 8,42 107,60 113,30 

Min = Mínimo, Max = Máximo, DP = Desvio padrão, IC = Intervalo de confiança, larg. = largura, comp. = comprimento.  
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Tabela 1. 4. Caracteres morfométricos de larvas de 4º estádio de populações de 
Lutzomyia umbratilis da Amazônia Central selecionados por análise de componentes 
principais. 
 

Parte do corpo  Caráter 
   

Cabeça  Comprimento. 
Cerda: 4 (Dorsal anterior). 

   
Mesotórax  Cerdas: 4 (Lateroventral anterior) e 11 (Lateroventral 

posterior). 
   

Metatórax  Cerda: 4 (Lateroventral anterior). 

   
Segmentos 
Abdominais 

 Cerdas dos Seg. Abdominal 1: 4 (Lateroventral anterior) e 
9 (Dorsolateral). 
Cerdas do Seg. Abdominal 8: 8 (Dorsal média) e 9 
(Dorsolateral). 
Cerdas do Seg. Abdominal 9: 8 (Dorsal média). 

   
Placa Tergal  Largura. 

 

 

1.3.1.2. Análise multivariada dos caracteres morfométricos de L. umbratilis  

 

Os resultados dos testes multivariados mostraram que existem diferenças 

significantes entre as quatro populações em estudo (Tabela 1.5).  

Através do método linear normal, obteve-se uma matriz de classificação dos 

dados morfométricos de 40 espécimes de cada população, que indicou uma pequena 

sobreposição interpopulacional. Na população de Manaus, 32 (80%) espécimes foram 

classificados como sendo integrantes desta população, sendo o restante classificado 

como pertencente às demais populações em estudo. A população de Pitinga 

apresentou 37 (92,5%) espécimes classificados como pertencentes a esta população. 

Nas populações de Manacapuru e Novo Airão, 29 (72,5%) e 34 (85%) espécimes, 

respectivamente, foram classificados como integrantes dessas populações (Tabela 
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1.6). O número total de espécimes classificados corretamente como pertencentes as 

quatro populações em estudo foi de 132 espécimes, ou seja, 82,5%. Esses resultados 

estão de acordo com a dispersão das quatro populações mostradas na figura 1.10, 

onde a população de Pitinga mostra-se mais afastada em relação às demais. 

 
 
Tabela 1.5. Resultado dos testes estatísticos multivariados após a comparação 
morfométrica entre as larvas das quatro populações de Lutzomyia umbratilis. 

Teste estatístico Valor     F    P 

Wilks’ Lambda 0,149 11,816 0,0001 

Pillai’s Trace 1,277   9,980 0,0001 

Hotelling-Lawley Trace 3,147 13,796 0,0001 

Roy’s Greatest Root 2,216 29,818 0,0001 

 

 

Os resultados da análise de variância univariada seguido dos resultados do 

teste de comparação múltipla (correção de Bonferroni), detectaram os caracteres 

que apresentaram diferenças significantes, e as populações em que os mesmos 

diferiram. A maioria das populações estudadas apresentou caracteres que as 

diferiram significantemente. Somente as cerdas 11 e 08 do mesotórax e segmento 

abdominal 08 não apresentaram diferenças significantes nas quatro populações 

(Tabela 1.7).   
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Tabela 1.6. Matriz de classificação das larvas de 4º estádio de Lutzomyia 

umbratilis de quatro populações da Amazônia Central (Método normal). 

População  Manaus Pitinga Manacapuru Novo Airão 

Manaus  32,0  3,0  5,0  1,0  

Pitinga    2,0  37,0  1,0  0,0  

Manacapuru   1,0  0,0  29,0  5,0  

Novo Airão    5,0  0,0  5,0  34,0  

n total  40,0  40,0  40,0  40,0  

n correto  32,0  37,0  29,0  34,0  

% de n correto    80,0  92,5  72,5  85,0  
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Figura 1.10. Gráfico de dispersão de quatro populações de L. umbratilis da Amazônia 
Central. 
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Tabela 1.7. Comparação morfométrica das larvas de 4º estádio de Lutzomyia 
umbratilis de quatro populações da Amazônia Central. 

Caráter p 
  População  

Manaus Pitinga Manacapuru Novo Airão 

Cabeça: comprimento 0,0001 A A B B 

Cabeça - cerda: 04 0,0001 A A B A 

Mesotórax – cerda: 11 0,1452 A A A A 

Mesotórax – cerda: 04 0,0011 A e B B A A e B 

Metatórax – cerda: 04 0,0056 A B A e B A e B 

Seg. abd. 1 – cerda: 04 0,0005 A e B B A A 

Seg. abd. 1 – cerda: 09 0,0002 A e B B A A 

Seg. abd. 8 – cerda: 08 0,1585 A A A A 

Seg. abd. 8 – cerda: 09 0,0001 A B A A 

Seg. abd. 9 – cerda: 08 0,0001 B A B C 

Placa Tergal: largura 0,0001 A C C B 

Letras iguais = não significantes (p > 0,05); Seg. abd. = Segmento abdominal 

 

1.3.2. Quetotaxia da pupa de L. umbratilis e principais características 

morfológicas 

 

1.3.2.1. Características gerais observadas 

 

A pupa é mais ou menos cilíndrica, de coloração amarelada, apresentando 

um comprimento médio de 2 mm. Com cabeça, tórax (protórax, mesotórax e 

metatórax) e abdômen distintos. A cabeça é composta por saliências e formações que 

representam as futuras estruturas que serão encontradas nos adultos. As antenas são 

individualizadas e representadas por duas formações curvas dirigidas em sentido 

anterior em forma de arco, implantadas na porção lateral e superior da cabeça. Os 

olhos são visíveis através da parede pupal. Os palpos são curtos e voltados para trás. 
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Superiormente observa-se o vértice, e nas partes anterior e inferior, o clípeo e as 

partes bucais. O tórax é percorrido dorsalmente por uma saliência mediana (crista 

longitudinal mediana) a qual dá origem a um sulco que separa o protórax do 

mesotórax. No protórax observa-se o espiráculo anterior, com aspecto de tubérculo. 

No mesonoto encontra-se um par de saliências simétricas, os tubérculos mesonotais 

com o comprimento médio de 121 µm. Na parte anterior e inferior a região mesotonal 

continua com as asas e entre as mesmas alojam-se as pernas as quais são mantidas 

coladas ao corpo pupal em direção inferior. No metatórax observa-se o metanoto bem 

visível. A pupa apresenta abdômen dotado de nove segmentos e, com exceção do 

oitavo e nono segmentos, os demais são semelhantes, achatados dorsoventralmente 

com a largura diminuindo em direção distal. O oitavo segmento abdominal é mais 

longo e de contorno retangular, possui na parte superior da face lateral um espiráculo 

posterior. O nono segmento é mais curto e de contorno aproximadamente 

quadrangular. A estrutura morfológica deste segmento difere de acordo com o sexo 

(Figura 1.11 B).  

 

1.3.2.2. Quetotaxia 
 

Dos dez espécimes, sete foram considerados para esta análise, sendo todos 

machos. Não foi observada diferença na quetotaxia das fêmeas em relação aos 

machos. 

Os detalhes morfológicos e as medidas das cerdas encontram-se nas 

figuras 1.11 A e B, 1.12 e 1.13 e na tabela 1.8, respectivamente. 
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Figura 1.11.  A  = Aspecto geral da pupa de Lutzomyia umbratilis pela face lateral;  
Cabeça: 1 = cerda frontal superior (2B) (espiniforme), ve = vértice, a  = antena, pm = 
palpo maxilar,  c = clípeo, pb = peças bucais; Tórax: p = protórax, 2 = cerda 
protoráxica superior (7) (encrespada), spa = espiráculo anterior, ta = tubérculo pré-
alar, tm = tubérculo mesotonal; ms = mesotórax, 4 = cerdas pré-alares; mt  = 
metatórax, pn = pernas, as = asa;  Abdômen: 3 = cerda laterodorsal (6) (foliácea), spp 
= espiráculo posterior; B = genitália feminina e masculina. Fonte: Ronildo Alencar, 

baseado em Forattini (1973). 
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O revestimento do tegumento pupal é composto de fina espiculosidade, 

cerdas, nódulos e órgãos sensoriais superficiais. A maioria das cerdas é de pequeno 

tamanho e coloração escura. Foram encontradas quatro formas de cerdas na pupa 

de L. umbratilis: cerda espiniforme (Figura 1.11 A, 1), cerda encrespada grossa 

(Figura 1.11 A, 2), cerda foliácea (Figura 1.11 A, 3), e cerda em bastonete (Figura 

1.11 A, 4). As denominações das cerdas encontradas no presente trabalho seguiram 

o sistema de nomenclatura e numeração proposto por Forattini (1973).  

Cerdas presentes na cabeça: 01 (pré-clipeal interna), 02 (pré-clipeal 

externa), 1 (clipeal), 2A (frontal inferior), 2B (frontal superior), 3 (vertical), 4 (pós-

ocular superior), 5 (pós-ocular média), 6A (pós-ocular interna), 6B (pós-ocular 

inferior externa). Todas são espiniformes e de coloração marrom escuro. 

Cerdas presentes no tórax - protórax: 7 (protorácica superior), cerda 

encrespada grossa de coloração marrom claro, as cerdas 8 (protorácica média) e 9 

(protorácica inferior) são espiniforme de coloração marrom escuro. As cerdas do 

mesotórax são: 10 (pré-alares) um par de cerdas localizadas no mesonoto, inseridas 

no tubérculo pré-alar.  Estas são bem desenvolvidas, e possuem a forma de 

bastonete e coloração marrom escuro. Ainda nesse segmento encontram-se as 

cerdas 11A (mesotorácica superior), 11B (mesotorácica média) e 11C (mesotorácica 

inferior), todas espiniformes de cor marrom. As cerdas presentes no metatórax são: 

12A (primeira metanotal interna), 12B (segunda metanotal interna) e 12C (terceira 

metanotal interna), todas espiniformes e de coloração marrom. As cerdas 13A 

(primeira metanotal externa) e 13B (segunda metanotal externa) foram ausentes tanto 

em espécimes machos como em fêmeas. 
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Cerdas presentes nos segmentos abdominais: do primeiro ao sétimo 

segmento são todas semelhantes, o oitavo e o nono segmento não apresentam 

cerdas mensuráveis. Assim foram observadas as cerdas do quarto segmento 

abdominal: 0 (dorsal anterior), 1 (dorsal posterior interna), 2 (dorsal posterior externa), 

6 (laterodorsal), 7 (lateral posterior), 8 (lateral anterior), 9 (ventral posterior interna), 10 

(ventral anterior) e 11 (ventral posterior externa), todas com forma foliácea simples e 

de coloração marrom claro. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.12. Região cefálica e 
protorácica, vistas lateralmente e 
mostrando a quetotaxia. A quetotaxia 
está representada pelos números 
correspondentes às cerdas, de acordo 
com a descrição dos resultados (ver 
seção 1.3.2.2). Fonte: Forattini (1973). 
Barra = 0,5 mm. 
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Figura 1.13. Quetotaxia pupal de flebotomíneo. A – 
cefalotórax, representando de frente, com o aspecto 
que adquire quando montado em lâmina; B – 
metatórax; C – quarto segmento abdominal; d – 
face dorsal; h – haltere; os – órgão sensorial 
superficial; spa – espiráculo anterior;  spp – 
espiráculo posterior; tm – tubérculo mesonotal; v – 
face ventral. A quetotaxia está representada pelos 
números correspondentes às cerdas, de acordo 
com a descrição dos resultados (ver seção 1.3.2.2). 
Fonte: Forattini (1973). Barra = 0,5 mm 
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Tabela 1.8. Quetotaxia de pupa de Lutzomyia umbratilis de Manacapuru, AM. 
Medidas em µm, n = 7 espécimes. 
 

Cefalotórax 
Cerda 

Média 
(Mínimo – Máximo) 

Abdômen 
Cerda 

Média 
(Mínimo – Máximo) 

01 
9,5 

(8,7 -11,6) 
0 

6,6 
(5,8 – 8,7) 

    
02 

9,5 
(5,8 – 11,6) 

1 
15,3 

(14,5 – 17,4) 
    

1 
8,7 

(5,8 - 11,6) 
2 

14,5 
(14,5-14,5) 

    
2A 

12,0 
(8,7 - 14,5) 

6 
13,7 

(8,7 – 17,4) 
    

2B 
13,7 

(11,6 – 17,4) 
7 

8,3 
(5,8 - 8,7) 

    
3 

16,2 
(11,6 – 17,4) 

8 
8,3 

(5,8 - 8,7) 
    

4 
9,1 

(8,7 - 11,6) 
9 

12,8 
(11,6 - 14,5) 

    
5 

14,1 
(11,6- 17,4) 

10 
11,2 

(8,7 - 11,6) 
    

6A   
11,2 

(8,7-14,5) 
11 

8,7 
(8.7 – 8.7) 

    
6B 

17,0 
(14,5-20,3) 

_ _ 

    
7 

9,5 
(5,8-11,6) 

_ _ 

    
8 

15,7 
(11,6-23,2) 

_ _ 

    
9 

7,5 
(5,8-8,7) 

_ _ 

    
10 

147,9 
(131-160) 

_ _ 

    
11A  

17,0 
(14,5-17,5) 

_ _ 

    
11B 

14,5 
(14,5-14,5) 

_ _ 

    
11C 

10,8 
(8,7-14,5) 

_ _ 

    
12A  

12,8 
(8,7-14,5) 

_ _ 

    
12B 

13,3 
(11,6-17,4) 

_ _ 

    
12C 

7,9 
(5,8-11,6) 

_ _ 
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1.3.3. Armadura do átrio genital de L. umbratilis 

 

1.3.3.1 Principais características observadas  

 

Devido as grandes dificuldades encontradas durante as dissecações da 

membrana do átrio, por se tratar de um material extremamente delicado, não foi 

possível obter suficientes lâminas em perfeitas condições de análise. Desta forma, 

foram analisados somente três espécimes de cada população. 

A morfologia observada na armadura do átrio das duas populações foi, em 

geral, semelhante (Figura 1.14 A e B), com algumas diferenças quanto ao tamanho 

dos grupos e dos espinhos, bem como ao número de espinhos por grupo.  Em L. 

umbratilis a armadura assemelha-se a uma faixa de espinhos que cobre uma ampla 

área da membrana cuja largura e o comprimento médio observados foram de 21,0 

µm e 8,3 µm, respectivamente, na população de Manacapuru. Na população de 

Manaus a largura e o comprimento médio foram de 20,6 µm e 7,6 µm, 

respectivamente. Os espinhos estão dispostos em vários grupos na armadura do 

átrio, e tais grupos apresentaram o tamanho médio de 2,3 µm (1,7 µm – 3,0 µm) em 

espécimes de Manacapuru e 2,1 µm (1,6 µm – 3,0 µm) em espécimes de Manaus.  

A quantidade de espinhos variou em cada grupo, apresentando um número médio 

de 8 (5 – 10) espinhos por grupo em espécimes de Manacapuru e 7 (5 – 8) em 

espécimes de Manaus. O comprimento médio dos espinhos foi de 0,8 µm (0,3 µm – 

1,2 µm) para a população de Manacapuru e 0,9 µm (0,5 µm – 1,2 µm) para a de 

Manaus. As populações apresentaram diferença significante (p < 0,001) em relação 

ao tamanho dos espinhos. 
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Figura 1.14. A = armadura do átrio genital de 
Lutzomyia umbratilis de Manacapuru, AM. B = 
armadura do átrio genital de Lutzomyia umbratilis 
de Manaus, AM. Barra = 10 μm. 
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1.4. DISCUSSÃO 

 

1.4.1. Morfometria da larva de 4º estádio de L. umbratilis  

 

Os resultados dos testes multivariado e univariado em caracteres 

morfométricos de larvas de populações de L. umbratilis, separadas pelo Rio Negro, 

evidenciaram diferenças significantes entre as quatro populações em estudo. Tais 

resultados podem ser úteis para subsidiar a hipótese de Arias & Freitas (1978) sobre 

a possível existência de diferenças entre populações de L. umbratilis separadas 

pelos rios. Os resultados mostraram, também, que dentre os 11 caracteres 

analisados por meio de variância univariada, nove mostraram diferenças altamente 

significantes entre as populações. O comprimento e cerda da cabeça, cerdas dos 

penúltimos segmentos abdominais e a largura da placa tergal, foram os caracteres 

que apresentaram níveis mais elevados de significância. Por meio de métodos 

semelhantes de análise, Justiniano (2000) em estudos de duas populações de L. 

umbratilis adultos de Manacapuru e Manaus, encontrou diferenças altamente 

significantes, principalmente em caracteres da cabeça (antena e palpos) e genitália.  

Na morfometria das larvas, o teste de comparação múltipla (Bonferoni) mostrou que 

a grande maioria dos caracteres analisados diferia entre as populações, 

independente da barreira geográfica. O comprimento da cabeça dos espécimes de 

populações de Manaus e Pitinga (populações de mesma margem do rio) não 

apresentou diferenças significantes. Entretanto, foram diferentes, significantemente, 

em relação às populações localizadas em margens opostas do rio, sugerindo que 

este caráter possa ser diagnóstico entre essas populações.  
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A matriz de classificação dos dados morfométricos de cada população 

indicou uma pequena sobreposição populacional, com a população de Pitinga 

apresentando maior número de integrantes pertencentes a esta população, o que 

corrobora o gráfico de dispersão apresentado, onde a população de Pitinga 

apresenta-se mais isolada em relação às demais. Sobreposição populacional, em 

semelhantes proporções, foi também observada por Justiniano (2000) em L. 

umbratilis adultos das populações de Manacapuru e Manaus. Tais fatos reforçam a 

hipótese de diferenciação entre populações separadas pelo Rio Negro. Ressalta-se, 

dessa maneira, a importância da utilização de caracteres morfométricos de imaturos 

na taxonomia de flebotomíneos.  

Arrivillaga & Feliciangeli (2000), por meio de estudo da morfologia bucal de 

larvas de 4º estádio de populações de L. longipalpis da Venezuela, mostraram que o 

estudo de caracteres de imaturos pode ser útil para separar espécies crípticas. Tais 

resultados foram confirmados posteriormente através de marcadores isoenzimáticos 

nas mesmas populações de L. longipalpis estudadas. A maioria dos trabalhos 

relacionados à taxonomia e à sistemática, utilizando análises univariadas ou 

multivariadas na tentativa de separar prováveis espécies crípticas foi realizada com 

flebotomíneos adultos. Lane & Ready (1985) encontraram funções que 

possivelmente pudessem discriminar duas morfoespécies (L. wellcomei e L. 

complexa) pertencentes ao grupo de L. (Psychodopygus) squamiventris. Esses 

resultados foram confirmados posteriormente através de análise de fragmentos de 

DNA (Ready et al., 1991). Por meio de análise univariada, Davidson (1993) 

identificou fêmeas de nove espécies pertencentes ao subgênero Synphlebotomus, 

que são vetores de leishmaniose visceral ao leste da África e leishmaniose cutânea 
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ao sul da África. Marcondes et al. (1998), por meio de análise de variância utilizando 

medidas morfométricas, encontraram diferenças significantes, principalmente nos 

palpos, asas e aparelho genital masculino e feminino entre L. intermedia e L. neivai, 

do complexo L. intermedia. Azevedo et. al. (2002) realizaram um estudo comparativo 

de populações de L. umbratilis do Brasil, Venezuela e Bolívia, onde, embora os 

resultados significantes tenham sugerido um certo grau de heterogeneidade entre 

tais populações, não foi possível observarem um  padrão evidente de separação 

entre as mesmas. 

Embora os resultados do presente estudo tenham demonstrado diferenças 

entre as populações, faz-se necessário uma análise mais ampla envolvendo um 

número maior de populações de L. umbratilis, a fim de melhor avaliar a utilidade de 

caracteres morfométricos em imaturos de flebotomíneos. 

 

1.4.2. Quetotaxia da pupa de L. umbratilis e principais características 

morfológicas 

 

As características gerais observadas na pupa de L. umbratilis são 

semelhantes às observadas em outros flebotomíneos do gênero Lutzomyia, exceto 

pela forma e comprimento de algumas cerdas, como as cerdas pré-alares que se 

mostraram longas (148 µm) quando comparadas às descritas por Ward (1976b) 

para L. flaviscutellata Mangabeira (67 µm). Quanto à forma, foram muito 

semelhantes às descritas por Barretto (1941) para L. intermedia Lutz & Neiva, 

espécie do subgênero  Nyssomyia, mesmo subgênero de L. umbratilis.  Tal 

semelhança não foi, no entanto, observada para as demais cerdas de L. intermedia, 
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as quais apresentaram-se todas curtas e espiniformes, enquanto que a pupa de L. 

umbratilis apresentou quatro formas diferentes (foliácea, espiniforme, encrespada 

grossa e em forma de bastonete) de cerdas.  Essa diversidade de cerdas não 

ocorre, por exemplo, em pupas de L. longipalpis descritas por Guitton & Sherlock 

(1969). 

Entre as pupas de L. umbratilis não se observou dimorfismo relevante, 

exceto aquele de natureza sexual já observado por outros autores. Dessa forma, 

este trabalho restringiu-se em apresentar somente medições das cerdas do macho, 

assim como a ilustração do mesmo.  

 Algumas características não foram observadas, tais como papilas dos 

espiráculos e outras pequenas estruturas, cuja visualização pormenorizada somente 

é possível mediante microscopia eletrônica de varredura. Fausto et al. (1998) e 

Pessoa et al. (2001) sugerem o uso das diferenças das papilas dos espiráculos 

como método de diagnóstico.  Portanto, para uma descrição mais detalhada da pupa 

de L. umbratilis fazem-se necessários maiores números de espécimes e a utilização 

de microscopia eletrônica de varredura.  

 

1.4.3. Principais características observadas no átrio genital de L. umbratilis  

 

Os resultados da análise descritiva da armadura do átrio genital de adultos 

de populações de L. umbratilis de Manacapuru e Manaus (oeste e leste, 

respectivamente, do Rio Negro), evidenciaram ligeiras diferenças entre as duas 

populações em relação ao tamanho dos caracteres observados.  A população de 

Manacapuru apresentou sempre os maiores valores, exceto o comprimento dos 
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espinhos em que a população de Manaus apresentou valores significativamente 

maiores.  

Os valores observados para as características morfológicas analisadas no 

presente trabalho estão, em geral, de acordo com aqueles observados em outras 

espécies de flebotomíneos estudadas, por meio desta ferramenta taxonômica. 

Através de análise da armadura do átrio genital, Pesson et al. (1994) confirmaram 

resultados de estudos bioquímicos e morfológicos para separar fêmeas de 

Phlebotomus papatasi Scopoli e P. duboscqi Neveu-Lemaire. As observações e 

características evidenciadas no presente estudo foram similares às utilizadas por 

Killick-Kendrick et al. (1994), para identificação de espécies dos subgêneros 

Larroussius Nitzulescue, e por Queiroz (1996) na discriminação de L. lenti e L. 

carmelinoi. 

Embora os resultados do presente estudo tenham demonstrado diferenças 

entre as populações é necessário um maior número de espécimes de L. umbratilis e 

a utilização de microscopia eletrônica de varredura para uma análise mais minuciosa 

da armadura do átrio genital. 

O estudo do átrio genital pode ser direcionado, também, para a observação 

de outros parâmetros, como a provável diferença na morfologia do átrio adquirida 

como conseqüência da passagem de ovos, conforme reportado por Tang & Añez 

(1995) em estudos da morfologia do átrio para distinguir fêmeas nulíparas e 

oníparas de L. migonei França criadas em laboratório. A existência de tal diferença 

não foi possível no estudo do átrio de L. umbratilis, pois os espécimes utilizados 

eram todos selvagens.  
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Capítulo  2 
 

ASPECTOS CITOGENÉTICOS DE Lutzomyia umbratilis DA AMAZÔNIA 
CENTRAL BRASILEIRA 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

 

Estudos citogenéticos têm sido amplamente utilizados na tentativa de 

solucionar problemas taxonômicos em vários grupos de insetos. A citotaxonomia tem 

sido uma ferramenta muito útil para diferenciar espécies crípticas, por meio da 

detecção de variações nos padrões de bandas dos cromossomos politênicos de 

dípteros como Drosophila subobscura Collin (Krimbas & Loukas, 1980), simulídeos 

(Crosskey, 1993), espécies de Anopheles (Service, 1993) e no complexo A. gambiae, 

constituído por sete espécies (Coluzzi et al., 2002).  

Os cromossomos politênicos são comumente encontrados em glândulas 

salivares de larvas de Diptera, especialmente das famílias Drosophilidae, 

Chironomidae, Cecidomyiidae, Simuliidae, Culicidae e Sciaridae (Hoy, 1994). Podem 

ser encontrados, também, em outros órgãos como em túbulos de Malpighi e gônadas, 

onde são pouco desenvolvidos (Guerra, 1988).  

Os núcleos politênicos caracterizam-se por serem bastante extensos. São 

formados a partir de processos de múltiplas endomitoses que ocorrem após o 

emparelhamento somático dos cromossomos homólogos. Possuem um sistema de 

faixas claras (interbandas) e faixas escuras (bandas), específicas para cada núcleo 

politênico. Estudos de núcleos politênicos são úteis para o mapeamento do número, 
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posição e tamanho das faixas e pufes, resultando em um mapa citológico que 

possibilita a localização de genes (Guerra, 1988). 

Em flebotomíneos foram caracterizados citogeneticamente os cromossomos 

politênicos de glândulas salivares de apenas duas populações de L. longipalpis do 

Estado de Minas Gerais, Brasil (White & Killick-Kendrick, 1975). O cariótipo de quatro 

espécies de flebotomíneos do Velho Mundo e oito do Novo Mundo, a partir de células 

cerebrais, foi descrito por Kreutzer et al. (1987,1988). O complemento mitótico, que 

varia entre seis (2n=6) e dez cromossomos (2n=10), só é conhecido em 13 espécies 

de flebotomíneos (Lanzaro & Warburg, 1995) (Tabela 2.1). 

Considerando o número cromossômico de mosquitos culicídeos, com 

aproximadamente 2.500 espécies, o cariótipo é bastante conservado e consiste de 3 

pares de cromossomos (2n=6), com exceção de Chagasia bathana Dyar, da 

subfamília Anophelinae, que possui 2n=8 cromossomos (Kreutzer, 1978). 

Cariótipo conservado tem sido registrado em anofelinos da Amazônia 

brasileira, como em Anopheles darlingi Root e Anopheles nuneztovari Gabaldón, que 

apresentaram o mesmo número cromossômico (2n=6) (Rafael & Tadei, 1998). Uma 

característica comum, também, entre os mosquitos e outros dípteros, é o 

emparelhamento somático, como observado em A. darlingi e A. nuneztovari (Rafael & 

Tadei, 1998). Esse comportamento entre os cromossomos homólogos, que ocorre 

nas células somáticas e germinativas, fornece uma poderosa ferramenta para o 

estudo de aberrações cromossômicas (Bianchi et al., 1972b) observadas por 

diferentes técnicas citogenéticas.  
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Tabela 2.1. Espécies de flebotomíneos com cariótipos descritos. 

Espécie Cariótipo Referência 

Lutzomyia longipalpis Lutz & Neiva 2n = 8 Carvalho et al. (1962); 
Schreiber et al. (1967); 
White & Killick-Kendrick 
(1975) 

   
Phlebotomus papatasi Scopoli 2n = 8 Bhat & Modi (1976); 

Kreutzer et al. (1987) 
   
Phlebotomus perniciosus Newstead 2n = 10 Troiano (1982); Kreutzer 

et al. (1987) 
   
Phlebotomus colabaensis Young & Chalam 
Phlebotomus argentipes Annadale & Brunetti 

2n = 6 Kreutzer et al. (1987) 

   
Lutzomyia spinicrassa Morale 2n = 8 Kreutzer et al. (1987) 
   
L. trapidoi Fairchild & Hertig 2n = 6 Kreutzer et al. (1988) 
   
L. gomezi Nitzulescu, L. erwindonaldoi Ortiz, 
L. carmelinoi Ryan, Fraih, Lainson e Shaw, 
L. walkeri Newstead, L. columbiana 
Ristorcelli & Van Ty 

2n = 8 Kreutzer et al. (1988) 

   
L. shannoni Dyar 2n = 8 Jiménez et al. (2001) 

 

 

 A técnica de coloração convencional é um procedimento simples, barato e 

direto para a visualização de cromossomos. Esse método consiste na utilização de 

corantes específicos de DNA como a orceína lacto-acética e a Giemsa, para 

determinar o número modal de cromossomos do indivíduo. Pode revelar também a 

localização de constrições secundárias, alterações numéricas e certos tipos de 

alterações estruturais (Kasahara, 2003).  

O presente estudo teve como finalidade a padronização da técnica de 

coloração convencional e a caracterização citogenética do cariótipo e dos 

cromossomos politênicos de L. umbratilis da Amazônia Central, pela primeira vez, 
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para conhecer a sua variabilidade cromossômica, a fim de contribuir para estudos 

populacionais dessa espécie na região.  

 
2.2. Material e Métodos 
 

2.2.1. Obtenção de amostras de L. umbratilis 
 

As matrizes para criação de flebotomíneos em laboratório foram coletadas 

nas seguintes áreas de florestas secundárias de terra firme: (i) Manacapuru, km 60, 

Ramal Nova esperança (03º 14’ S / 60º 31’ 67” O); (ii) Novo Airão, km 40 (03º 05’ 08” 

S / 60º  49’ 25” O), no Estado do Amazonas. O mapa com os locais de coleta, e os 

métodos de coleta e criação para obtenção de imaturos e adultos são apresentados 

no Capítulo 1 desta tese.  

 

2.2.2. Preparações citológicas 

 

Na tentativa de obtenção de cromossomos politécnicos foram utilizadas 

duas técnicas: (i) Técnica de Rothfels & Dunbar (1953) e (ii) Técnica de French et al. 

(1962). 

 Baseando-se na técnica de Rothfels & Dunbar (1953), foram 

analisadas larvas vivas e larvas fixadas em solução de Carnoy (25% ácido acético, 

75% de álcool etílico) e adultos (fêmeas) vivas com 24 horas de emergência. 

As larvas foram colocadas em água destilada durante 20 minutos e, em 

seguida, postas por 10, 15 e 30 minutos em HCl 1N pré-aquecido a 65o C,  e depois 

no corante Feulgen durante 60 minutos. Após o corante, os espécimes ficaram em 

água sulfurada durante 9 a 12 minutos e foram lavados, por duas vezes, em água 
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destilada durante 1 minuto. Em seguida foi retirada a glândula salivar em uma gota 

de ácido acético sobre uma lâmina. E sobre a mesma foi colocada uma lamínula 

realizando-se um leve esmagamento. As lâminas foram analisadas em microscópio 

óptico em óleo de imersão. 

A metodologia empregada para retirada de ovários de adultos foi 

semelhante à empregada para larvas com algumas modificações: foi retirado o 

segmento abdominal e feitos pequenos furos para a melhor penetração dos 

químicos. Os espécimes adultos ficaram 10, 20 minutos HCl 1N, pré-aquecido 

durante 30 minutos a 65o C. Em seguida foram colocados no corante Feulgen por 60 

minutos, 1: 30 minutos e 1: 50 minutos. O material foi passado em água sulfurada 

por 12 minutos. Depois de ser lavado em água destilada e retirado o ovário, este foi 

montado em uma gota de ácido acético 50% sobre uma lâmina. Foi colocada uma 

lamínula sobre o material e realizado um pequeno esmagamento. As lâminas foram 

analisadas em microscópio óptico em óleo de imersão. 

Esta técnica foi desenvolvida no laboratório de ecologia de insetos 

aquáticos, Coordenação de Pesquisas em Entomologia – CPEN – INPA, sob a 

orientação da Dra Neusa Hamada. 

 Baseando-se na técnica de French et al. (1962), as preparações 

cromossômicas foram realizadas por dissecação e esmagamento de glândulas 

salivares, gânglios cerebrais, túbulos de Malpighi e ovários. 

Os cromossomos politênicos foram obtidos das glândulas salivares de larvas 

de 4º estádio in vivo e fixadas (4º estádio jovem, 4º estádio intermediário e pré-pupa) 

e de outros órgãos in vivo: células nutritivas do ovário e Túbulos de Malpighi de pupa 

(fêmea) e túbulos de Malpighi de pupa (macho), com diferentes idades (3 dias, 5 dias 
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e 11 dias), respectivamente, e adultos (machos e fêmeas), com diferentes idades pós-

emergência (14 horas, 24 horas, 36 horas, 48 horas e 5 dias).   

Meioses foram obtidas a partir de ovários de pupas com diferentes idades (3 

dias, 5 dias e 11 dias). Os cromossomos mitóticos foram obtidos a partir de células 

dos gânglios cerebrais de larvas de 4º estádio in vivo. 

As amostras adultas estudadas no presente estudo foram de gerações F1 

obtidas em laboratório. Os indivíduos adultos apresentaram dificuldade de se 

alimentarem. Por esse motivo, as amostras adultas utilizadas nas preparações 

citológicas não foram alimentadas com sangue. 

 

2.2.2.1. Preparações citológicas 

 

Considerando que o objetivo deste trabalho foi analisar citologicamente alguns 

tecidos de L. umbratilis, por meio da técnica de coloração convencional, a contagem 

do número de indivíduos analisados estava na dependência da obtenção de lâminas 

de boa qualidade (Tabela 2.2). 

 

Tabela 2.2. Lâminas analisadas nos estudos citológicos de L. 
umbratilis, de Manacapuru, AM e Novo Airão, AM. 

 

Órgão 

analisado 
Larva Pupa Adulto 

Total de lâminas 

por órgão 

Glândula salivar 28  -  -  28  

Cérebro 10  -  13  23  

Ovário 2  5  31  38  

T. Malpighi -  3  5  8  

Total de 

lâminas 

40  11  49  100  
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Em função dos poucos indivíduos coletados na localidade de Manacapuru, 

AM, as preparações citológicas a partir desses exemplares foram incluídas nas 

amostras da localidade de Novo Airão, AM,  que corresponderam ao número de 

lâminas de boa qualidade. Na obtenção das preparações citológicas foram utilizados 

os seguintes fixadores: 

- Carnoy: 3 mL de etanol absoluto e 1 mL  de ácido acético.  

- Fixador I: 1,5 mL de fixador Carnoy e 5,0 mL de H2O destilada. 

- Fixador II: 1 mL de fixador Carnoy e 1 mL de H2O destilada. 

- Fixador III: 2 mL de H2O destilada, 2 mL de ácido lático e 1 mL de ácido acético. 

 

Após as dissecações das glândulas salivares, cérebro, túbulos de Malpighi e 

ovários, foram adicionados duas gotas de fixador I sobre o material. O excesso de 

fixador I foi removido da lâmina com papel de filtro e, em seguida, adicionada uma 

gota de fixador II, onde agiu por dois minutos. Acrescentou-se uma gota de fixador 

III ao material, por cinco minutos e, posteriormente, uma gota de orceína lacto-

acética a 2%, com duração de cinco minutos e até 12 horas. O material depois de 

esmagado entre lâmina e lamínula foi observado sob microscópio de luz. Para 

melhor visualização dos cromossomos, transferiu-se a lâmina com material para um 

banho-maria a 60º C por 10, 15 e 20 minutos, porém não se obteve melhores 

resultados. Em seguida, a lâmina foi lutada com esmalte incolor.  
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2.2.2.2. Fotomicrografias 

 

As preparações citológicas apresentando cromossomos com contornos 

nítidos foram fotomicrografadas ao microscópio de luz com campo claro e contraste 

de fase, Axioplan-Zeiss, em filme Kodak. As fotomicrografias foram confeccionadas 

em papel Kodabromide Print RC (F3).  

Esta Metodologia foi desenvolvida no Laboratório de Vetores da Malária / 

Dengue, Coordenação de Pesquisas em Ciências da Saúde – INPA, sob a orientação 

da Dra Míriam Silva Rafael. 

 

2.3. RESULTADOS 

 

Não foi possível observar núcleos politênicos de L. umbratilis com a técnica 

de Rothfels & Dunbar (1953), onde foram testadas larvas de 4º estádio (vivas e 

fixadas) e alguns adultos com 24 horas de emergência.  

A técnica de French et al. (1962), no entanto, foi padronizada a partir de 

alguns órgãos de L. umbratilis e demonstrou melhores resultados para a 

caracterização citogenética dessa espécie.  

 

2.3.1. Aspectos citogenéticos observados 

 

Foram analisados 45 e 40 cromossomos politênicos de glândulas salivares de 

larvas de 4º estádio das populações de Novo Airão, AM, e Manacapuru, AM,  

respectivamente. Tais cromossomos apresentaram-se pobremente desenvolvidos, 
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com braços bastante longos, extremamente finos e quebradiços. Observou-se longa 

região de despareamento em determinados pontos dos braços cromossômicos, e os 

padrões de bandas e interbandas não se mostraram definidos (Figura 2.1). Não foram 

observados cromossomos politênicos em 32 túbulos de Malpighi de pupas e adultos, 

talvez pela falta de repasto sangüíneo das fêmeas.  

Na análise de 103 metáfases dos gânglios cerebrais de larvas de 4º estádio 

dos indivíduos de L. umbratilis, procedentes de Novo Airão, AM, observou-se núcleo 

metafásico dos indivíduos dessa população com o cariótipo 2n=6 cromossomos, 

apresentando três pares de cromossomos, sendo dois pares de autossomos e um par 

sexual, porém, sem dimorfismo (Figura 2.2 A e B). 

As metáfases em células dos gânglios cerebrais de larvas de 4º estádio de 

Novo Airão, AM (Figura 2.3 A) foram bastante semelhantes às metáfases (95) 

observadas em células de ovários de pupas de L. umbratilis de Manacapuru, AM. 

Nessa localidade, alguns cromossomos de células de ovários de L. umbratilis 

mostraram constrição secundária bem definida (Figura 2.3 B).  

Na análise da organização dos ovários de pupas de L. umbratilis da 

população de Manacapuru, AM, observaram-se núcleos meióticos (Figura 2.4 A) e 

germários bem delimitados com várias metáfases meióticas (Figura 2.4 B e C). 

A análise de células do ovário de pupas de L. umbratilis de Manacapuru, AM, 

mostrou alguns detalhes da prófase meiótica (Figura 2.5 A e B), com células em 

paquíteno (2.5 C). Cromossomos bivalentes, com grau de condensação 

correspondente a uma diacinese, mostraram emparelhamento somático do par 

cromossômico II em heterozigose (Figura 2.5 D). Observou-se metáfase meiótica, 

com emparelhamento somático e o par sexual na periferia do núcleo (2.5 E). 
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As análises de células de gônadas masculinas de pupa e adultos não 

mostraram estruturas definidas. 

Os túbulos de Malpighi de adultos de L. umbratilis de Novo Airão e 

Manacapuru apresentaram diferença em seu tamanho e espessura. Os túbulos de 

espécimes machos eram menos espessos (Figura 2.6 A e B) que os das fêmeas 

(Figura 2.6 C e D). Foram observados, também, núcleos bem desenvolvidos com alto 

grau de condensação nos machos e cromatina difusa nas fêmeas.  
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A B 

Figura 2.1. Cromossomo politênico de glândula salivar de larva de quarto estádio 
de L. umbratilis de Novo Airão, AM. Coloração com orceína lacto-acética; 
observar longas regiões de despareamento. Barra = 10 μm. 

 

Figura 2.2. Cromossomos metafásicos de células de gânglios cerebrais de L. 
umbratilis de Novo Airão, AM. Coloração com orceína lacto-acética; A = núcleo 
metafásico;           B = Cariótipo 2n = 6. Barra em A = 10 μm e em B = 5 μm. 
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A 

B 

Figura 2.3. A = Metáfase de gânglios cerebrais de larva de 4º 
estádio de L. umbratilis de Novo Airão, AM; B = Metáfase de 

ovário de pupa de L. umbratilis de Manacapuru, AM. Coloração 
com orceína lacto-acética. Em (A) a seta aponta para o 
centrômero do cromossomo e em (B) a seta mostra a região de 
constrição secundária. Barra = 10 μm. 
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Figura 2.4. Aspectos da organização do ovário em 
pupa de L. umbratilis de Manacapuru, AM. Coloração 
com orceína lacto-acética; A = ovários; B = ovário 
com germário; C = detalhe do germário, mostrando 
mitose I. Barra = 10 μm. 
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Figura 2.5. Ovário, detalhes da meiose em pupa de L. umbratilis de Manacapuru, AM. 
Coloração com orceína lacto-acética. A = Núcleos em interfase, mostrando uma região que 
provavelmente se associa ao nucléolo (setas); B = Oogônia com a seta apontando para o 
nucléolo (alo claro); C = Célula em paquíteno; D = Cromossomos em diacinese, observar 
emparelhamento somático dos cromossomos em heterozigose; E = Metáfase, seta apontando 
para o centrômero. Barra = 10 μm. 
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Figura 2.6. Túbulos de Malpighi de adultos machos e fêmeas de L. umbratilis de Novo Airão e 
Manacapuru, AM. Coloração com orceína lacto-acética. Observar a diferença na espessura 
dos túbulos e no tamanho dos núcleos. A = Túbulos de Malpighi de macho; B = Detalhe do 
núcleo do túbulo de Malpighi de macho (A); C = Túbulo de Malpighi de fêmea; D = Detalhe do 
núcleo do túbulo de Malpighi de fêmea (C).  Barra = 10 μm. 

 

 

 

 

 

A B 

C 
D 



 60 

2.4. DISCUSSÃO 

 

Esta pesquisa objetivou a padronização da técnica de coloração convencional 

que possibilitou caracterizar, pela primeira vez, o cariótipo, núcleos politênicos e 

meióticos para auxiliar em estudos evolutivos de L. umbratilis. 

O método de coloração convencional, ao ser utilizado em glândulas salivares 

de larva de 4º estádio possibilitou confirmar a presença de núcleos politênicos de L. 

umbratilis de Novo Airão, AM. Esses cromossomos se apresentaram muito finos e 

quebradiços, com padrão de bandas pouco definido, assemelham-se àquelas 

descritas para L. longipalpis por White & Killick-Kendrick (1975), que em 

conseqüência deste resultado, consideraram esses cromossomos não apropriados 

para estudos citogenéticos em L. longipalpis, e sugeriram que poderia ser encontrado 

cromossomo politênico em melhores condições de análise em outras espécies de 

flebotomíneos.  

Os cariótipos da subfamília Phlebotominae variam entre 2n=6 e 2n=10 

cromossomos. A maioria das espécies, segundo Kreutzer et al. (1987, 1988) não 

apresenta heteromorfismo no par sexual. A análise de células metafásicas de 

gânglios cerebrais de L. umbratilis de Novo Airão, conserva o número diplóide, 

mostrando a ocorrência de três pares de cromossomos (2n=6). Esses resultados 

corroboram os dados para L. (Lutzomyia) trapidoi, P. colabaensis e P. argentipes 

(Kreutzer et al., 1987, 1988) e mostram ausência de heteromorfismo no par sexual, 

característica observada na maioria das espécies de flebotomíneos com o cariótipo 

descrito, exceto em Phlebotomus perniciosus (2n=10) e L. shannoni (2n=8) (Troiano, 
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1982; Jiménez et al., 2001). Esta característica talvez contribua ao entendimento da 

variabilidade cariotípica e evolução para esclarecimento de sua filogenia.  

Outro órgão estudado neste trabalho foi o ovário. O ovário é constituído por 

grupos de ovaríolos, dentro dos quais se desenvolvem os folículos (Clements, 1992). 

Esse autor, estudando a biologia de mosquitos demonstrou que, durante a fase de 

pupa ou na fêmea adulta antes da primeira alimentação com sangue, o oócito é 

indiferenciado das células nutritivas. Após o repasto sangüíneo, o processo de 

diferenciação celular continua, e em cromossomos do oócito ocorre a meiose, 

enquanto que os cromossomos das células nutritivas sofrem endoreduplicaçoes e se 

tornam politênicos. Ao término do processo de diferenciação dos oócitos e das células 

nutritivas, as células nutritivas dentro de um mesmo folículo mostram diferentes graus 

de politenia. As fêmeas adultas de L. umbratilis utilizadas no presente trabalho não 

fizeram o repasto sangüíneo, o que provavelmente tenha contribuído para a não 

visualização de politenia em células do ovário, pois se observou nesta região, 

somente oócito indiferenciado das células nutritivas. Resultados semelhantes em 

células de ovários de fêmeas de L. longipalpis antes e depois do repasto sangüíneo 

foram obtidos por White & Killick-Kendrick (1975).  

No ovário de pupa de L. umbratilis  de Manacapuru, observou-se também 

oócito indiferenciado das células nutritivas, e as células do germário apresentaram-se 

na fase final de mitose I. Em núcleos interfásicos e oogônia de pupa de L. umbratilis, 

examinados em contraste de fase, observou-se uma região formando um alo claro 

que provavelmente se associa ao nucléolo. Essa região poderá ser confirmada nessa 

espécie, posteriormente, com a utilização de técnicas de bandeamento para detecção 

de NORS, como o método de  impregnação pelo nitrato de prata (AG-NOR). O 
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método de detecção de regiões organizadoras nucleolares (RONs), pela prata, 

fornece informações sobre a presença de proteínas acídicas não histônicas nas 

RONs (Howell, 1977), importantes para compreender os mecanismos reguladores da 

atividade organizadora nucleolar, como mostram estudos em híbridos de Drosophila 

(Bicudo, 1982). Essa técnica também pode ser usada para marcar a região intersticial 

do par de autossomos II mitótico, do ovário de pupa de L. umbratilis, onde foi 

observada a constrição secundária. 

As células dos túbulos de Malpighi desempenham atividade vital nos insetos, 

pois controlam as trocas iônicas e a osmorregulação. Mathew & Rai (1976) admitem 

que essas células apresentam cromossomos endorreduplicados, o que indica altas 

taxas de atividade sintética necessárias para a sua fisiologia. Na literatura não há 

dados de flebotomíneos para comparações com os resultados encontrados em L. 

umbratilis, no qual não foi possível obter preparações adequadas para a análise 

desses núcleos, a partir de túbulos de Malpighi, nas fases do desenvolvimento 

estudadas.  

Em mosquitos do gênero Aedes, células com núcleos politênicos dos túbulos 

de Malpighi são de difícil obtenção (Sousa, 1998), assim como foi registrado para os 

núcleos politênicos de L. umbratilis neste trabalho. Os filamentos cromossômicos 

mostraram-se altamente ligados entre si apresentando-se com aspecto de rede 

(cromatina difusa) e cromatina altamente condensada. Os diferentes graus de 

condensação da cromatina entre machos e fêmeas e tamanho dos núcleos 

observados, podem estar refletindo os diferentes graus de atividade celular. Um 

aspecto interessante dessas células é o tamanho do nucléolo (com aspecto de alo), 
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ocupando extensa área do núcleo, o que pode indicar intensa atividade relacionada à 

síntese de enzimas e receptores de membranas.  

No que se refere à variação morfológica (anomalia cromossômica) observada 

no cromossomo do par II em diacinese de pupa de Manacapuru AM, essas quebras, 

aparentemente, estão associadas à constrição secundária observada no par ll de 

metáfase do ovário de pupa dessa mesma localidade. Em cultura de células de A. 

aegypti e A. albopictus este tipo de anormalidade foi encontrado com freqüência 

(Bianchi et al.,1972a). Em L. umbratilis, essa anomalia pode ser devido à porção do 

braço cromossômico do par II, quebrado na região de constrição secundária, que se 

apresenta mais frágil do que os demais segmentos. Outra possibilidade para essa 

variação observada seria decorrente do grau de condensação diferencial dos 

cromossomos. De qualquer modo, o significado do heteromorfismo cromossômico 

encontrado no par II de L. umbratilis não é conhecido. Portanto, sugere-se um estudo 

mais completo dos cromossomos de L. umbratilis com um maior número de 

espécimes e, empregando-se, outras técnicas citogenéticas mais refinadas, para uma 

melhor análise cromossômica dessa espécie. 

Foram estudados aspectos citogenéticos que auxiliaram na caracterização 

cromossômica, em alguns órgãos incluindo cérebro, gônadas e túbulos de Malpighi de 

L. umbratilis, a partir de amostras de Manacapuru, AM, e Novo Airão, AM. A utilização 

da técnica de coloração com a orceína-lacto-acética mostrou o seguinte: 

(i) os cromossomos politênicos apresentaram-se morfologicamente muito 

finos e quebradiços, o que impossibilitou a análise de seu bandeamento. Sugere-se o 

emprego desse método em outras espécies de flebotomíneos da Amazônia, para 

verificar a ocorrência de núcleos politênicos com boa morfologia para sua análise; (ii) 
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o cariótipo com 2n = 6 cromossomos observados em L. umbratilis confirma os 

descritos para L. trapidoi, P. colabaensis e P. argentipes; (iii) a análise da morfologia 

dos cromossomos para as duas populações de L. umbratilis, quando comparada com 

a de outras espécies da subfamília Phlebotominae forneceu o entendimento da 

conservação do número de 6 cromossomos e contribuirá  para estudos posteriores 

relacionados à evolução dessa subfamília; (iv) a ausência de dimorfismo no par 

sexual em L. umbratilis corrobora os registros para a maioria das espécies de 

flebotomíneos, com exceção de P. perniciosus e L. shannoni; (v) o heteromorfismo 

quanto ao tamanho de braço do par II e a presença da constrição secundária não 

foram constantes nesse par de autossomos; (vi) núcleos politênicos definidos não 

foram verificados em células nutritivas do ovário de pupas e adultos e (vii) os núcleos 

dos túbulos de Malpighi mostraram diferente organização da cromatina. 
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Capítulo 3 
 

POLIMORFISMO ISOENZIMÁTICO EM POPULAÇÕES DE L. umbratilis DA 

AMAZÔNIA CENTRAL BRASILEIRA 

 

3.1. INTRODUÇÃO 
 

 

As isoenzimas são formas moleculares múltiplas de uma mesma enzima 

ocorrendo simultaneamente no mesmo organismo. A reação enzimática se expressa 

no gel na forma de bandas de atividade (Markert & Moller, 1959). São evidenciadas 

por meio da técnica de eletroforese, que consiste na migração de moléculas 

ionizadas, de acordo com suas cargas elétricas e pesos moleculares em um campo 

elétrico (Lehninger, 1976). Estas formas moleculares são controladas geneticamente 

por um ou vários genes situados no mesmo loco ou em diferentes locos (Markert, 

1975). Variações na mobilidade das bandas (isoenzimas) podem ser resultantes de 

alterações na seqüência de aminoácidos da cadeia polipeptídica, alterando sua carga 

e migração no gel. Mudanças nos padrões de isoenzimas são indicadoras de 

modificações na expressão dos genes e são reflexos de eventos genéticos e 

epigenéticos intra e extracelulares (Whitt, 1975). 

Esse marcador genético é de grande importância na análise da estrutura 

genética de populações, e na obtenção de dados sobre diferenciação geográfica que 

podem corroborar com as informações morfológicas e biológicas de uma determinada 

espécie. Eletroforese de isoenzima é amplamente utilizada em estudos de populações 
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de insetos, principalmente em mosquitos de importância médica (Bullini & Coluzzi, 

1973). 

As técnicas de eletroforese foram empregadas pela primeira vez em 

flebotomíneos por Miles & Ward (1978), que adaptaram e testaram métodos para 10 

sistemas enzimáticos em larvas e adultos de duas colônias de L. flaviscutellata, 

oriundas de floresta secundária e igapó do estado do Pará. Desde então, vários 

sistemas enzimáticos em populações de flebotomíneos têm sido analisados, com o 

objetivo de evidenciar a existência de possíveis espécies crípticas, ou de avaliar o 

grau de variação inter ou intraespecífica nas populações (Tabela 3.1).  

Estudos isoenzimáticos em populações de Phlebotomus perniciosus 

Newstead do sul da França e Tunísia mostraram um alto grau de variação geográfica 

entre essas populações. Alguns locos enzimáticos estudados foram úteis para 

distinguir duas espécies de flebotomíneos (P. ariasi e P. perniciosus) do sul da França 

(Ward et al., 1981).  

Na América do Sul, L. longipalpis Lutz & Neiva é uma das espécies de 

flebotomíneos mais utilizada em estudos genéticos. As primeiras análises 

isoenzimáticas de L. longipalpis foram realizadas por Lanzaro et al. (1993), em 

populações da Costa Rica, Colômbia e Brasil, detectando um alto grau de 

polimorfismo genético entre elas. Desde então, outros estudos isoenzimáticos têm 

evidenciado a existência de um complexo de espécies crípticas de L. longipalpis 

(Lanzaro & Warburg, 1995; Dujardin et al., 1997; Mukhopadhyay et al., 1997,1998; 

Lanzaro et al., 1998; Mutebi et al., 1998,1999; Lampo et al., 1999; Azevedo et al., 

2000; Arrivillaga et al., 2000 a,b; Arrivillaga et al., 2003).  
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Tabela 3.1. Sistemas isoenzimáticos estudados em flebotomíneos. 
 
Espécie Enzima Referência 

Lutzomyia flaviscutellata MDH (EC 1.1.1.37); ME (EC 1.1.1.40.); 
PGM (EC 2.7.51); EST (EC 3.1.1.1.); 
PGI (EC 5.3.1.9). 

Miles & Ward (1978) 

   
L. umbratilis PGM (EC 2.7.51.); MDH (EC 1.1.1.37.); 

XDH (EC 1.2.1.37.); IDH (EC 1.1.1.42.); 
EST (EC 3.1.1.1.). 

Tibayrenc et al. 
(1980) 

   
Phlebotomus perniciosus; 
P. ariasi; 
P.papatasi; 
P. perfiliewi, 
P. sergenti, 
P. longicuspis, 
Sergentomyia antennata e 
S. minuta parroti 

ACP (EC 3.1.3.2.); ALP (EC 3.3.3.1.); 
LAP (EC 3.4.11.); EST (EC 3.1.1.1.); 
CAR (EC 4.2.1.1.); GOT (EC 2.6.1.1.); 
AO (EC 1.2.3.1.); ME (EC 1.1.1. 40.); 
PGM (EC 2.7.51.); PGI (EC 5.3.1.9.);  
HK (EC 2.7.1.1.); ADH (EC 1.1.1.1.); 
LDH (EC 1.1.1.27.); MDH (EC 1.1.1.37.); 
6-PGD (EC 1.1.1.44.). 

Ward (1981) 

   
L. serrana, L. columbiana, 
L. andina, L. spinicrassa, 
L. youngi, L. townsendi, 
L. longiflocosa, L. 
quasitownsendi e L.  
sauroida 

GPD (EC 1.1.1.8.); MDH (EC 1.1.1.37.); 
ME (EC 1.1.1.40.); ICD (EC 1.1.1.42.); 
6-PGDH (EC 1.1.1.44.); XDH (EC 1.2.1.37.); 
G6PDH (EC 1.2.1.4.9.); GAPDH (EC1.2.1.12.);  
GSR2 (EC 1.6.4.2.); GOT (EC 2.6.1.1.); 
HK (EC 2.7.1.1.); PFK (EC 2.7.1.11.); 
AK (EC 2.7.4.3.); PGM (EC 5.4.2.2.); 
ACP (EC 3.1.3.2.); ALD (EC 4.1.2.13.) 
FUM (EC 4.2.1.2.); MPI (EC 5.3.1.8.) 
PGI (EC 5.3.1.9.). 

Kreutzer et al. 
(1990) 

   
P. papatasi e 
P. langeroni 

ME (EC 1.1.1.40.); 6-PGDH (EC 1.1.1.44.)  
XDH (EC 1.2.1.37.); G6PDH (EC 1.2.1.4.9.)  
GAPDH (EC 1.2.1.12.); MDH (EC 1.1.1.37.)  
ICD (EC 1.1.1.42.); α-GPDH (EC 1.1.1.8.)  
PGM (EC 5.4.2.2.). 

Kassen et al. (1990) 

   
P. chinensis, 
P. sichuanensis, 
S. zhengjiani, 
S. shawi e 
S. squamirostris 

ADH (EC 1.1.1.1.); AO (EC 1.2.3.1.); 
GOT (EC 2.6.1.1.); ES (EC 3.1.1.1.); 
PGI (EC 5.3.1.9.); α-GPDH (EC 1.1.1.8.); 
HK (EC 2.7.1.1.); LDH (EC 1.1.1.27.); 
MDH (EC 1.1.1.37.); PGM (EC 5.4.2.2.). 

Zhang & Leng 
(1991) 

   
P. perniciosus, 
P. perfiliewi 

AK (EC 2.7.4.3.); TPI (EC 5.3.1.1.)  
PGM (EC 5.4.2.2.); PHI (EC 5.3.1.9.) 
FUM (EC 4.2.1.2.);α-GPDH (EC 1.1.1.8.)   
MPI (EC 5.3.1.8.); IDH (EC 1.1.1.42.) 
LAP (EC 3.4.11.1.); FK (EC 2.7.1.11.) 

Perrotti et al. (1991) 

   
P. duboscqi e 
P. papatasi 

PGI (EC 5.3.1.9.); α-GPDH (EC 1.1.1.8.) 
HK (EC 2.7.1.1.); IDH (EC 1.1.1.42.); MDH (EC 
1.1.1.37.); PEP (EC 3.4.13.); PGM (EC 5.4.2.2.). 

Madulo-Leblond et 
al. (1991) 
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Continuação da tabela 3.1. 
  

  

Espécie Enzima Referência 

L. trapidoi ACON (EC 4.2.1.3.); G6PD (EC 1.1.1.49); 
GPI (EC 5.3.1.9.); GPD (EC 1.1.1.49); 
HK (EC 2.7.5.1.); IDH (EC 1.1.1.42); 
LAP (EC 3.4.11.); MDH (EC 1.1.1.37); 
PEP (EC 3.4.13.); 6PGD (EC 1.1.1.44.); 
PGM (EC 2.7.5.1.). 

Dujardin et al. 
(1996) 

   

L. shannoni AK (EC 2.7.1.1.); DIA (EC 1.8.1.4); 
FUM (EC 4.2.1.2.); GPD (EC 1.1.1.8); 
PGI (EC 2.7.1.1.); HK (EC 2.7.1.1); 
IDH (EC 1.1.1.42.); IDD (EC 1.1.1.15); 
ME (EC 1.1.1.40.); MDH (EC 1.1.1.37); 
MPI (EC 5.3.1.8.); PGM (EC 5.4.2.2); 
TRE (EC 3.2.1.28.). 

Mukhopadhyay et. 
al. (2001). 

   

L. longipalpis ACON (EC 4.2.1.3.); ARK (EC 2.7.3.3); 
ALD (EC 4.1.2.13.); AO (EC 1.2.3.1); 
DIA (EC 1.8.1.4.); FUM (EC 4.2.1.2); 
α-GPDH (EC1.1.1.8.);GOT (EC 2.6.1.1); 
G3PDH (EC 1.2.1.12.);ADH (EC 1.1.1.1); 
HK (EC 2.7.1.1.); IDH (EC 1.1.1.42); 
MDH (EC 1.1.1.37.); ME (EC 1.1.1.40); 
MPI (EC 5.3.1.8.); PEP (EC 3.4.13); 
6-PGD (EC 1.1.1.44.); PGI (EC 2.7.1.1); 
PGM (EC 5.4.2.2.); GPD (EC 1.1.1.8); 
LAP (EC 3.4.11.1.); TRE (EC 3.2.1.28). 

Lanzaro et al. (1993 
1998); 
Mukhopadhyay et 
al. (1997 1998); 
Dujardin et al. 
(1997); 
Munstermann et al. 
(1998); 
Lampo et. al. 
(1999); 
Arrivillaga et. al. 
(2000 a, b 2003); 
Azevedo et. al. 
(2000) 

 

Estudos isoenzimáticos em populações de L. trapidoi Fairchild & Hertig de 

duas localidades do Equador (La Tablada e Paraíso Escondido) demonstraram 

através de loco diagnóstico e medida de distância genética, a existência de dois 

grupos ocorrendo simpatricamente nas duas localidades estudadas (Dujardin et al., 

1996).  Análise de isoenzimas de dez populações de L. shannoni Dyar de diferentes 

localidades da Colômbia foram estudadas através de vinte locos enzimáticos, 

mostrando um alto grau de divergência genética entre as populações (Mukhopadhyay 

et al., 2001).  
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Em contraste, L. umbratilis tem sido objeto de poucos estudos genéticos. Até 

recentemente, o único trabalho com marcadores isoenzimáticos foi realizado por 

Tibayrenc et al. (1980), que estudaram o perfil eletroforético de populações de L. 

umbratilis de base e copa de árvores na Guiana Francesa, analisando a freqüência 

alélica e fenotípica somente de dois locos (PGM e MDH) com quatro e três alelos, 

respectivamente. Entretanto, nenhuma diferença foi detectada entre as duas 

amostras. 

Lins et al. (2002) identificaram, em flebotomíneos, o gene cacophony 

(relacionado com sons emitidos durante a corte) anteriormente identificado em 

Drosophila melanogaster. As seqüências desse gene foram utilizadas em análise 

filogenética de algumas espécies de flebotomíneos do gênero Lutzomyia, dentre elas 

L. umbratilis. Em seguida, Mazzoni et al. (2002) estudaram a evolução do gene period 

(relacionado com o controle do ritmo biológico durante a corte) em oito espécies de 

flebotomíneos neotropicais e uma espécie do Velho Mundo. Os resultados mostraram 

que somente o subgênero Nyssomyia, ao qual L. umbratilis pertence, apresentou 

valores de distância genética consistente com a classificação morfológica segundo 

Young & Duncan (1994). 

O presente estudo objetivou estudar a variabilidade genética em quatro 

populações de L. umbratilis, separadas pelo Rio Negro, mediante a análise de 12 

perfis isoenzimáticos, a determinação das freqüências alélicas e genotípicas de cada 

loco, a análise da estrutura genética de cada população, e o estabelecimento dos 

índices de similaridade e distância genética entre as populações a partir do índice de 

Nei (1978). 
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3.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1. Procedência e obtenção das amostras 

 

O método de coleta e as localidades de obtenção das amostras de 

populações naturais utilizadas neste trabalho encontram-se descritas no primeiro 

capítulo. No laboratório os indivíduos adultos selvagens foram congelados vivos em 

CO2 sólido (-76ºC), e em seguida foi retirado o penúltimo segmento abdominal de 

cada um e montado em líquido de Berlese para posterior identificação, segundo 

Young & Duncan (1994). O restante do corpo foi colocado individualmente em tubos  

Eppendorf® (1.5 mL) numerados e imediatamente inseridos no CO2 sólido, logo em 

seguida armazenados em um freezer a -70ºC, até sua utilização nas análises 

eletroforéticas. 

 

3.2.2. Análise eletroforética 

 

3.2.2.1. Preparação das amostras 

 

Nas análises eletroforéticas foi utilizado o sistema horizontal e dois tipos de 

suporte de fracionamento: amido parcialmente hidrolisado (12,5% - Sigma®) e amido-

agarose (2% e 1%, respectivamente – Sigma®) em tampão apropriado. A preparação 

dos géis de amido foi feita em forno de microondas durante 6 minutos com agitação 

de vinte em vinte segundos até a fervura, em seguida o gel foi desaerado e colocado 

sobre placa de vidro (22 cm x 15 cm), previamente preparada. Após o resfriamento do 

gel, em temperatura ambiente, o mesmo foi transferido para o refrigerador, por cerca 
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de uma hora, até a aplicação das amostras. Na preparação dos géis de amido-

agarose, o amido e a agarose foram cozidos separadamente até a fervura e só então 

misturados e desaerados. Tal mistura foi colocada sobre a placa de vidro de 20 cm x 

20 cm, e após 30 minutos à temperatura ambiente, o gel estava pronto para receber 

as amostras. 

Foram utilizados cerca de 300 espécimes de L. umbratilis de cada população. 

Para cada sistema enzimático foram feitas entre 10 e 15 repetições com 14 

espécimes cada, alternando entre machos e fêmeas.  

Os espécimes foram homogeneizados individualmente em placas escavadas 

de porcelana, com auxílio de um bastão de vidro, utilizando-se 15 m de Solução 

Griding (10% glicose, 0,1% TritonX-100, 0,02M tris-citrato, azul de bromofenol)  (Black 

& Munstermann, 1996) para impedir a oxidação do material e, conseqüentemente, a 

perda da atividade de algumas enzimas.  

Para a aplicação das amostras, foram colocados pedaços de papel fino “yes”, 

de 1,5 cm x 1,5 cm sobre a placa escavada. Em seguida, papeis de filtro Whatman® 

nº 3, medindo 6 mm x 5 mm e 3 mm x 5 mm para os géis de amido e amido-agarose, 

respectivamente, foram individualmente colocados sobre o papel fino de cada poço da 

placa para ser embebido nos extratos e inseridos verticalmente nos géis.  

Após a corrida eletroforética, os géis de amido foram fatiados horizontalmente 

em duas ou três partes homólogas, e sobre a suas superfícies internas expostas 

realizou-se as colorações específicas. Nos géis de amido-agarose a coloração foi 

diretamente sobre os mesmos. Depois da coloração, os géis foram incubados em 

estufa à 37ºC até a revelação das zonas de atividade enzimática. Em seguida foram 

lavados em solução de ácido acético glacial, etanol e água destilada na proporção de 
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1:5: 5 (v:v) durante 10 minutos, e depois tipados, fotografados e armazenados em 

caixas plásticas até o momento das análises. 

  

3.2.2.2. Sistemas enzimáticos estudados 

 

Foram testados 12 sistemas enzimáticos: aconitase (ACON), esterases 

(EST), leucina aminopeptidase (LAP), fumarase (FUM), α–glicerofosfato 

desidrogenase (α-GPDH), malato desidrogenase (MDH), enzima málica (ME), 6-

fosfogliconato desidrogenase (6-PGDH), isocitrato desidrogenase (IDH), hexoquinase 

(HK), fosfoglicomutase (PGM), fosfoglicose isomerase (PGI) (Tabela 3.2). 

 

3.2.2.2.1. Esterase - EST (E.C.3.1.1.1) 

 

As esterases são enzimas que hidrolisam ligações do tipo éster. Em seu 

estudo utilizou-se gel de amido a 12,5% preparado com tampão tris-citrato 0,193 M 

(Tris – 0,017 M, ácido cítrico – 0,0023 M), pH 8,0. Nas cubas foi empregado o tampão 

borato 0,3 M (ácido bórico 0,3 M), pH 8,0 (Santos, 1992). As pontes entre os eletrodos 

e o gel eram feitas com pano fino (Perfex®), dobrado em quatro partes iguais. A 

eletroforese processou-se a uma temperatura de aproximadamente de 4ºC, com 

cerca de 15 horas de duração, tendo um potencial elétrico de 1,6 V/cm de gel, até 

obter-se uma linha de frente de 10 cm do ponto de aplicação das amostras. Em 

seguida o gel foi cortado horizontalmente em duas partes homólogas, e em uma 

dessas partes foi feita a coloração em uma mistura de 40 mg do corante Fast Blue RR 

Salt, dissolvidos em 100 mL de tampão fosfato 0,05 (fosfato de sódio monobásico) pH 
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6,5 e adicionados 4 mL da solução estoque do substrato α-naftil propionato (0,5 g do 

éster dissolvidos em 25 mL de acetona P.A. e 25 mL de água destilada) e incubado 

em estufa a 37ºC, até a revelação das zonas de atividade.  

 
Tabela 3.2. Condições eletroforéticas utilizadas no estudo isoenzimático de quatro 
populações de Lutzomyia  umbratilis da Amazônia Central.  
 

Sistema  
Protéico 

Sistema  
Tampão 

Tipo  
de gel 

Migração  
Horas 

Voltagem 
V/cm Gel 

Cuba Gel 

EST e LAP Borato  
pH 8,0; 0,3 M 

Tris-citrato  
pH  8,0; 0,0193 M 

Amido 15:00 1,6 

      
ACON Tris-citrato 

pH 6,9; 0,135 M 
Tris-citrato 
0,009 M; pH 7,1 

Amido 14:00 2,6 

      
-GPDH Tris-citrato 

pH 6.9 0,175 M 
Tris-citrato 
pH 7,1 0,012 M 

Amido 15:00 3,0 

      
MDH Tris-citrato 

pH 6.9 0,175 M 
Tris-citrato 
pH 7,1 0,012 M 

Amido 15: 00 3,0 

      
ME Tris-citrato 

pH 6.9 0,175 M 
Tris-citrato 
pH 7,1 0,012 M 

Amido 15:00 3,0 

      
IDH Tris-citrato 

pH 7,0 0,605 M 
1:7 tampão  
da cuba 

Amido 15:00 2,6 

      
PGI Tris-citrato 

pH 7,0 0,605 M 
1:7 tampão  
da cuba 

Amido 15:00 2,6 

      
HK Tris-citrato 

pH 7,0 0,605 M 
1:7 tampão  
da cuba 

Amido 15:00 2,6 

      
6-PGDH Tris-citrato 

pH 6.9 0,175 M 
Tris-citrato 
pH 7,1 0,012 M 

Amido 14:00 2,6 

      
FUM Tris-citrato 

pH 6.9 0,175 M 
Tris-citrato 
pH 7,1 0,012 M 

Amido 14:00 2,6 

      
PGM TEMM  

pH 7.4 0,22 M 
1:15 tampão 
da cuba 

Amido 
agarose 

06:00 4,0 
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3.2.2.2.2. Leucina aminopetidase – LAP (E.C. 3.4.11.1) 

 

As leucinas aminopeptidases são exopeptidases que hidrolisam ligações 

peptídicas de aminoácidos N-terminal de um polipeptídeo. Para análise dessa enzima 

utilizou-se a parte homóloga superior do gel empregado na esterase,  inserida em 

uma solução composta  por 50 mg de Fast Garnet GBC salt, 100 mL de tampão tris-

maleato 0,05 M pH 6,0 e 25 mg do substrato L-leucil-ß-naftilamida (dissolvidos em 0,5 

mL de dimetil sulfóxido). Incubou-se a 37ºC até a revelação das regiões de atividade. 

 

3.2.2.2.3.  Glicerol-3-fosfato desidrogenase (α-Glicerofosfato  desidrogenase - α 

– GPDH) (E.C.1.1.1.8) 

 

Esta enzima é uma óxido-redutase que catalisa a reação: 

Glicerol-3-fosfato + NAD                Dehidroxiacetona + NADH + H+ 

 

Para o estudo dessa enzima preparou-se um gel de amido 12,5% com 1 cm de 

espessura em tampão tris-citrato (tris 0,009 M e ácido cítrico 0,003 M) pH 7,1. O 

tampão da cuba foi de tris-citrato (tris 135 M e ácido cítrico 040 M) pH 6.9 (Steiner & 

Joslyn, 1979). A migração foi de 15 horas à temperatura de 4ºC com o potencial 

elétrico de 3,0 V/cm de gel. O gel foi cortado em três partes homólogas utilizando-se 

para o estudo desta enzima apenas uma parte, as outras duas foram aproveitadas 

para outros dois sistemas que serão descritos a seguir. Para a revelação das zonas 

de atividades, foi colocado sobre o gel uma mistura de reação composta de 10 mL de 

tris-HCl (tris 0,1 M) pH 7,5, 50 mg de DL-α-glicerofosfato de sódio, 20 mg da 



 75 

coenzima NAD (nicotinamida adenina dinucleotídeo), 1 mL de solução de MTT (3-

[4,5-dimetiltiazol-2-] 2,5-difeniltetrazolium brometo), 1 mL de solução de PMS 

(fenazina metilsulfato) e 10 mL de ágar a 2% (dissolvido em Tris-HCl, 0,1 M, pH 7,5). 

Incubou-se a 37ºC até a revelação das regiões de atividade.  

As soluções de MTT e PMS utilizadas nesta e nas demais colorações foram 

preparadas na proporção de 5 mg / mL de água destilada. 

 

3.2.2.2.4. Malato desidrogenase - MDH (E.C. 1.1.1.37) 

 

A malato desidrogenase é uma óxido-redutase que catalisa a seguinte reação: 

 

L-maIato + NAD+             oxalacetato + NADH + H+ 

 

A análise desta enzima foi realizada utilizando-se uma das partes homólogas 

do gel de amido da α–GPDH anterior. Na coloração foi empregada a seguinte mistura: 

10 mL de tampão Tris-HCl 0,1 M pH 7,5; 1 mL de solução de ácido DL– málico 2,0 M 

pH 7,0;  10 mg de NAD, 1 mL de MTT, 1 mL de MPS e 10 mL de ágar a 2% 

(dissolvido em tris-HCl, 0,1 M, pH 7,5) (Steiner & Joslyn, 1979). O gel foi incubado em 

estufa a 37ºC até a revelação das regiões de atividade.  

 

3.2.2.2.5. Enzima málica - ME (E.C.1.1.1.40) 

 

A enzima málica é uma óxido-redutase que catalisa a reação: 

L-maIato + NADP+             piruvato + CO2 + NADPH 
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Na análise desta enzima utilizou-se uma das partes homólogas do gel de 

amido da α–GPDH anterior. Para a revelação das bandas de atividades foi 

empregada a seguinte mistura de substâncias: 10 mL de tampão Tris-HCl 0,1 M pH 

7,5; 0,5 mL de solução de ácido DL–málico 2,0 M pH 7,0;  10 mg de NADP, 1 mL de 

MTT, 1 mL de MPS e 10 mL de ágar a 2% (dissolvido em Tris-HCl, 0,1 M, pH 7,5) 

(Steiner & Joslyn, 1979). O gel foi incubado em estufa a 37ºC até a revelação das 

regiões de atividade.  

 

3.2.2.2.6. Isocitrato desidrogenase - IDH (E.C. 1.1.1.42) 

 

A isocitrato desidrogenase é uma óxido–redutase que catalisa a seguinte 

reação: 

 

isocitrato + NADP+             2-oxoglutarato + CO2 + NADPH 

 

Para o estudo dessa enzima preparou-se um gel de amido a 12,5% com 1 cm 

de espessura em tampão tris-citrato (tris 0,135 M e ácido cítrico 0,47 M) pH 7,0 diluído 

em uma proporção de 1:7 em água deionizada (Shaw & Prasad, 1970). O tampão da 

cuba foi o mesmo do gel, sem diluição. Com um potencial elétrico de 2,6 v/cm de gel, 

a migração durava 15 horas em temperatura de 4ºC. Em seguida o gel foi cortado 

horizontalmente em três partes homólogas, utilizando-se para o estudo desta enzima 

apenas uma parte, as outras duas foram aproveitadas para outros dois sistemas que 

serão descritos a seguir. Para a revelação das zonas de atividades, foi colocada sobre 

a superfície do gel uma mistura de reação composta de 30 mg de ácido DL-isocítrico, 
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10 mL de tampão tris-HCl 0,1 M, pH 8, 5 mL de MgCl2 (Cloreto de magnésio) 0,2M, 1 

mL de NADP, 1 mL MTT, 1 mL PMS e 10 mL de ágar a 2% (dissolvido em tampão 

tris-HCl 0,1 M, pH 8) (Steiner & Joslyn, 1979). O gel foi incubado em estufa a 37ºC até 

a revelação das regiões de atividade.  

 

3.2.2.2.7. Fosfoglicose isomerase - PGI (E.C.5.3.1.9) 

 

Esta enzima é também conhecida como glicose fosfato isomerase e 

fosfohexose isomerase, e catalisa a seguinte reação: 

 

frutose-6-fosfato + NADP             glicose-6-fosfato + NADPH 

 

Para análise dessa enzima utilizou-se uma das partes homólogas do gel de 

amido da IDH anteriormente descrito. Na revelação das regiões de atividade, 

empregou-se uma mistura composta de: 10 mL de tampão tris-HCl 1M, pH 7,0 , 30 

mg de D-frutose-6-fosfato, 2 mL de MgCl2, 1 mL de NADP, 10 L de glicose-6-fosfato 

desidrogenase, 1mL de MTT, 1 mL PMS e  10 mL de ágar a 2% (dissolvido em 

tampão tris-HCl 1 M, pH 7) (Steiner & Joslyn, 1979). Incubou-se a 37ºC até a 

revelação das regiões de atividade.  

 

3.2.2.2.8.  Hexoquinase - HK (E.C.2.7.1.1) 

 

A hexoquinase é uma transferase que catalisa a seguinte reação: 

D-hexose + ATP               D-hexose-6-fosfato + ADP 
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Para análise dessa enzima utilizou-se uma das partes homólogas do gel de 

amido da IDH anteriormente descrito. Para detecção das zonas de atividade aplicou-

se uma mistura de reação composta de 10 mL de tampão tris-HCl 0,1 M, pH 7,5, 50 

mg de D (+) glicose, 40 mg de adenosina trifosfato (ATP), 2 mL de MgCl2, 1 mL de 

NADP, 10 l de glicose-6-fosfato desidrogenase, 1mL de MTT, 1 mL de PMS e 10 mL 

de ágar a 2% (dissolvido em tampão Tris-HCl 0,1 M, pH 7,5) (Steiner & Joslyn, 1979). 

Em seguida o gel foi  incubado em estufa a 37ºC até a revelação das regiões de 

atividade.  

 

3.2.2.2.9. 6-Fosfogliconato desidrogenase – 6-PGDH (E.C.1.1.1.44) 

 

A 6-fosfogliconato desidrogenase é uma óxido-redutase (descarboxilante) que 

catalisa a reação: 

6-fosfo-D-gliconato + NADP             D-ribulose-5-fosfato + CO2 + NADPH2 

 

No estudo desta enzima foi empregado gel de amido a 12,5% em tampão tris-

citrato (tris 0,009 M é ácido cítrico 0,003 M) pH 7,1 e nas cubas tris-citrato (tris 0,135 

M e ácido cítrico 0,040 M) pH 6,9 (Steiner & Joslyn, 1979). A migração foi de 

aproximadamente 14 horas em temperatura de 4ºC, com um potencial elétrico de 2,6 

V/cm de gel. 

Para a revelação das zonas de atividade era colocada sobre o gel uma 

mistura de soluções compostas de: 10 mL de tampão  tris-HCl 0,1 M, pH 7,5, 50 mg 

de ácido 6-fosfoglicônico, 2 mL de NADP, 1 mL de MTT, 1 mL de PMS e 10 mL de 
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ágar a 2% (Steiner & Joslyn, 1979). Em seguida o gel foi incubado em estufa a 37ºC 

até a revelação das regiões de atividade.  

3.2.2.2.10.  Fumarase – FUM (E.C.4.2.1.2) 

 

Esta enzima catalisa a seguinte reação: 

Fumarato + H2O + NAD             Malato + NADH 

 

No estudo dessa enzima utilizou-se uma das partes homólogas do gel de 

amido utilizado na enzima 6-PGDH, anteriormente descrito. Para detecção das zonas 

de atividade aplicou-se uma mistura de reação composta de 10 mL de tampão tris-

HCl 0,2 M, pH 8,0, 50 mg de ácido fumárico, 1 mL de MTT, 2 mL de NAD, 15 l de 

malato desidrogenase, 1 mL de PMS e 10 mL de ágar a 2% (dissolvido em tampão 

tris-HCl 0,2 M, pH 8,0) (Steiner & Joslyn, 1979). O gel foi incubado em estufa a 37ºC 

até a revelação das regiões de atividade.  

 

3.2.2.2.11. Fosfoglicomutase - PGM (E.C.5.4.2.2) 

 

A fosfoglicomutase é uma isomerase que catalisa a seguinte reação: 

 

D-glicose-1-fosfato + NADP                 D-glicose-6-fosfato + NADPH 

 

Na análise desta enzima, empregou-se o gel de amido-agarose (2% e 1% 

respectivamente). Nas cubas utilizou-se o tampão TEMM (tris 0,1 M, anidrido maléico 

0,1 M, EDTA 0,01 M e MgCl2 0,01M) pH 7,4 e no gel empregou-se este mesmo 
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tampão diluído na proporção de 1:15 em água deionizada (Santos, 1992). A migração 

foi de aproximadamente seis horas à temperatura de 4ºC, com um potencial elétrico 

de 4 V/cm de gel. 

Para a observação da atividade enzimática utilizou-se uma mistura de reação 

composta de 50 mg de glicose -1- fosfato, 20 mL de tampão tris-MgCl2 (tris, 0,1 M, e 

MgCl2 0,02 M) pH 8,0; 2 mL de MgCl2, 2 mL de NADP, 2 mL de MTT, 2 mL de PMS e 

10 mL de ágar a 2%.  Em seguida o gel foi incubado à 37ºC até a revelação das 

regiões de atividade.  

 

3.2.2.2.12.  Aconitase (E.C.4.2.1.3) 

 

A enzima aconitase é conhecida também como aconitase hidratase (ACON). 

Essa enzima catalisa a seguinte reação: 

 

cis-aconitato + NADP               2-oxoglutarato + NADPH 

 

Para o estudo dessa enzima preparou-se um gel de amido 12,5% em tampão 

tris-citrato (tris 0,009 M e ácido cítrico 0,003 M) pH 7,1. O tampão da cuba foi de tris-

citrato (tris 135 M e ácido cítrico 040 M) pH 6,9 (Steiner & Joslyn, 1979). A migração 

foi de 15 horas à temperatura de 4ºC com o potencial elétrico de 3,0 V/cm de gel. Para 

a  revelação das zonas de atividades baseou-se na técnica de Harris & Hopkinson 

(1976), foi colocado sobre o gel uma mistura de reação  composta de 75 mg de ácido 

cis-aconítico, 20 mL do tampão tris-HCl  0,4 M pH 8,0, 5 mL de cloreto de magnésio 

0,6M, 1 mL de NADP, 0,1 mL da enzima isocitrato desidrogenase, 1 mL de MTT, 0,25 
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mL de PMS e 10 mL de ágar a 2% em água deionizada. Esta solução foi colocada 

sobre a superfície cortada do gel. E o mesmo incubado a 37ºC até a revelação das 

regiões de atividade.  

As soluções de MTT e PMS utilizadas nesta e nas demais colorações foram 

preparadas na proporção de 5mg / mL de água destilada. As condições eletroforéticas 

utilizadas neste trabalho encontram-se na tabela 3.2. 

 

3.2.3. Análise estatística dos dados 

 

3.2.3.1. Determinação das freqüências genotípicas e alélicas  

 

Neste trabalho, os locos e alelos foram denominados segundo a 

nomenclatura proposta por Shows et al. (1979) para genes humanos. Os locos que 

controlam isoenzimas com mobilidade eletroforética maior, a partir da origem, 

receberam números menores. Para a denominação dos alelos, empregou-se a 

metodologia de Hutchinson et al. (1983), utilizando-se para cada loco o código 100 

para o alelo mais comum, e os demais alelos foram codificados conforme a distância 

em que as respectivas bandas se posicionaram em relação à banda do alelo 100.  

A reação de coloração in vitro apresentada em estudos isoenzimáticos 

fornece um padrão de variação fenotípica, que representa a variação genotípica. 

Devido a isso, as freqüências genotípicas são as próprias freqüências fenotípicas.  

A determinação das freqüências alélicas foi estimada a partir da freqüência 

absoluta dos diferentes genótipos, através do programa Biosys – 1 (Swofford & 

Selander, 1981). Utilizou-se o teste de qui-quadrado para verificar se as freqüências 
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genotípicas estavam de acordo com o modelo de equilíbrio de Hardy-Weinberg, o 

qual foi calculado pelo programa acima citado.  

 

3.2.2.2. Estimativa do número de locos polimórficos e heterozigosidades média 

 

A quantidade de variação existente em uma população natural pode ser 

expressa numericamente pela proporção de locos polimórficos (Ayala & Kiger, 1984). 

Geralmente, define-se loco polimórfico, com base em dois critérios: (i) considerando-

se que o alelo mais comum apresente freqüência igual ou inferior a 0,99 (Morton et 

al., 1966), ou (ii) o alelo mais freqüente tenha uma freqüência igual ou menor que 0,95 

(Ayala, 1982). Nesta análise, utilizou-se o critério que considera um loco polimórfico 

se alguma variação for observada na população, independente da freqüência dos 

alelos (Swofford & Selander, 1981). Tal critério pode ser chamado “sem critério 

quantitativo” porque não depende das estimativas de freqüências de alelos novos.  

A proporção de locos polimórficos (P) de cada população foi obtida pelo programa 

Biosys – 1 (Swofford & Selander, 1981), através da seguinte fórmula: 

                      Número de locos polimórficos 
            P = 
                      Número total de locos amostrados 

 

As heterozigosidades médias observadas e esperadas de cada população 

foram também estimadas pelo programa Biosys – 1, empregando-se as fórmulas: 

                       ∑ das heterozigosidades intra loco observadas 

       Hobs = 
                         Número total de locos amostrados 
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                      ∑ das heterozigosidades intra loco esperadas  

       Hesp = 
                       Número total de locos amostrados 
 

 

3.2.3.3. Análise da estrutura genética intra e interpopulacional através das 

estatísticas de F de Wright  

 

A estrutura genética das quatro populações estudadas foi analisada através 

das estatísticas F (Fis, Fit, Fst) de Wright ou índice de fixação (F). Estas se baseiam em 

um modelo de estrutura populacional onde a população total está subdividida em 

subpopulações ou demes que podem estar isoladas ou não. Segundo Wright (1940; 

1951; 1965), os valores do F estatístico descrevem a estrutura genética de 

populações, em organismos diplóides com as seguintes inter-relações teóricas: (1 - 

Fit) = (1 - Fst). (1 - Fis), e podem ser definidos em termos de heterozigosidades 

observadas e esperadas. O Fis e o Fit medem os desvios das freqüências genotípicas 

do equilíbrio de Hardy-Weinberg nas subpopulações e na população total, 

respectivamente. O Fis também é o coeficiente de endocruzamento entre indivíduos 

dentro da subpopulação. O valor de Fst mede o grau de diferenciação genética entre 

as populações (Nei, 1987; Avise, 1994). O Fis e o Fst são também denominados de 

índice de fixação (Fi) que pode ser calculado através da seguinte fórmula: Fi = 1 – 

(hobs / hesp). Onde hobs e hesp são freqüências observadas e esperadas, 

respectivamente, dos heterozigotos no loco. Os valores positivos para o índice de 

fixação indicam deficiência de heterozigotos, enquanto que os negativos indicam 

excesso dos mesmos. Esta análise foi realizada através do programa Biosys 1 e, a  
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análise hierárquica de variância molecular (AMOVA) (Michalakis & Excoffier, 1996) foi 

calculada usando o programa ARLEQUIN, versão 2000 (Schneider et al., 2000). 

 

3.2.3.4. Análise da distância genética entre as populações 

 

A similaridade genética de Nei (1978) se fundamenta na probabilidade de 

amostrar alelos idênticos entre duas populações, dividida pela probabilidade de 

amostrar alelos idênticos em cada uma das duas populações comparadas. Pode ser 

obtida através da seguinte fórmula: 

             xy 
 
 I = 
        √(x   y) 

 

Onde x é a freqüência do alelo A na população x, e y a freqüência do mesmo 

alelo na população y. O numerador e denominador são somados sobre todos os 

alelos e locos. Se duas populações X e Y são monomórficas para o mesmo alelo, 

dizemos que a identidade é igual a um. No entanto, quando duas populações X e Y 

são monomórficas para alelos diferentes, a identidade é igual a zero. A distância 

genética entre duas populações é dada pelo negativo do logaritmo neperiano da 

identidade (D=-1nI).  

A escala da similaridade é de 0 a 1 e a distância de 0 a ∞ (infinito). Utilizou-se 

o programa Biosys -1 para calcular os valores de distância genética de Nei (1978). 
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3.2.3.5. Análise de Dendrograma 

 

Foi construído um dendrograma baseado na matriz de distância e similaridade 

genética entre as populações agrupando as mesmas a partir de suas freqüências 

alélicas. Foi utilizado o método UPGMA (unweighted pairing group method with 

arithmetic mean) do programa Biosys –1, o qual define a distância inter- “cluster" 

como sendo a média entre todas as distâncias pareadas dos membros dos dois 

grupos (Weir, 1990). Com este método, as populações com menores distâncias foram 

sucessivamente agrupadas até construir um diagrama hierárquico que representa a 

proximidade das diferentes populações a diferentes níveis de distância genética 

(Swofford & Selander, 1981).   

 

3.3. RESULTADOS 

 

3.3.1. Padrões eletroforéticos 

 

Dos 12 sistemas enzimáticos testados, as enzimas esterases, leucina 

aminopeptidase e aconitase não revelaram regiões de atividade definidas e nítidas no 

gel, sendo impossíveis de serem analisadas. Nove desses sistemas demonstraram 

regiões de atividades em condições de análises dos perfis eletroforéticos e obtenção 

de dados para os estudos dos possíveis níveis de variações intra e interpopulacionais. 
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3.3.1.1. α-Glicerofosfato desidrogenase 

 

O perfil eletroforético da α-glicerofosfato desidrogenase revelado para as 

quatro populações estudadas, foi constituído de uma região de atividade 

eletronegativa, que apresentou variabilidade controlada por três alelos codominantes: 

α-GPDH *106, α-GPDH *100 e α-GPDH *94, o que permite a presença de seis 

fenótipos distintos: α-GPDH 106, α-GPDH 106/100, α-GPDH 106/94, α-GPDH 100 α-

GPDH 100/94 e α-GPDH 94. O primeiro, o terceiro e o último fenótipo não foram 

detectados em nenhuma população, enquanto que o fenótipo α-GPDH 106/100 não 

foi observado na população de Manacapuru. Os indivíduos heterozigotos 

apresentaram seus fenótipos constituídos por três bandas, característica de uma 

proteína dimérica. Tais bandas exibiram uma coloração clara em quase todas as 

repetições (Figura 3.1).  

 

3.3.1.2. Malato desidrogenase  

 

O perfil eletroforético da malato desidrogenase constituiu-se de duas regiões 

de atividade enzimática, uma representada por bandas anódicas denominada MDH1 

e a outra por bandas catódicas denominada de MDH2. 

A região MDH1 apresentou variação nas quatro populações, sendo controlada 

por três alelos codominantes: MDH1*108, MDH1 *100 e MDH1 *94, possibilitando a 

presença de seis fenótipos distintos. Os fenótipos MDH1 108, MDH1 108/94 e MDH1 

94 foram ausentes em todas as populações e o fenótipo MDH1 100/94 foi observado 

apenas na população de Manacapuru. Os demais (MDH1 108/100 e MDH1 100) 
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foram detectados em todas as populações. A característica dos heterozigotos, com 

fenótipo constituído por três bandas, indicou que tal enzima possui uma estrutura 

dimérica (Figura 3.2).  

O loco MDH2 foi monomórfico nas quatro populações e exibiu uma fraca 

intensidade de coloração das bandas. 

 

3.3.1.3. Enzima málica  

 

A enzima málica apresentou um perfil eletroforético constituído de uma única 

região de atividade eletronegativa bastante anódica, composta por bandas com 

intensidade de coloração fraca. Esta enzima mostrou-se monomórfica nas quatro 

populações (Figura 3.3).  

 

3.3.1.4. Isocitrato desidrogenase  

 

O padrão eletroforético da isocitrato desidrogenase constituiu-se de uma 

única região de atividade eletronegativa, que se mostrou variável nas quatro 

populações, com a expressão de até seis fenótipos distintos: IDH 110, IDH 110/100, 

IDH 110/90, IDH 100, IDH 100/90 e IDH 90. Esta variação indicou que esta região 

pode ser controlada por três alelos codominantes: IDH*110, IDH *100 e IDH *90. Este 

último foi detectado apenas nas populações de Manaus e Novo Airão. O fenótipo IDH 

110 foi revelado apenas em Manacapuru, enquanto que os fenótipos IDH 110/90 e 

IDH 90 não foram observados em nenhuma população. A característica dos 

heterozigotos com fenótipo constituído por três bandas indicou que tal enzima possui 

uma estrutura dimérica (Figura 3.4).   
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Figura 3.1. Perfil eletroforético da enzima α-glicerofosfato desidrogenase 
de flebotomíneos adultos de quatro populações de Lutzomyia umbratilis 
da Amazônia Central. Amostra de Manacapuru = 1 – 4; amostra de 
Manaus = 5 –7; amostra de Novo Airão = 8 – 11 e amostra de Pitinga = 12 
– 14. Eletroforese em gel de amido; sistema tampão: tris-citrato pH 6,9 e 
pH 7,1. Migração no sentido indicado. 

 

Figura 3.2. Perfil eletroforético da enzima malato desidrogenase de 
flebotomíneos adultos de quatro populações de Lutzomyia umbratilis da 
Amazônia Central. Enzima com duas zonas de atividades.  Amostra de 
Manacapuru = 1 – 4; amostra de Manaus = 5 – 7; amostra de Novo Airão = 
8 – 11 e amostra de Pitinga = 12 – 14. Eletroforese em gel de amido; 

sistema tampão: tris-citrato pH 6,9 e pH 7,1. Migração no sentido indicado. 
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Figura 3.3. Perfil eletroforético da enzima málica de 
flebotomíneos adultos de quatro populações de Lutzomyia 
umbratilis da Amazônia Central. Amostra de Manacapuru = 1 – 
4; amostra de Manaus = 5 –7; amostra de Novo Airão = 8 – 11 e 
amostra de Pitinga = 12 – 14. Eletroforese em gel de amido; 
sistema tampão: tris-citrato pH 6,9 e pH 7,1. Migração no 
sentido indicado. 

Figura 3.4. Perfil eletroforético da enzima isocitrato desidrogenase 
de flebotomíneos adultos de quatro populações de Lutzomyia 
umbratilis da Amazônia Central. Amostra de Manacapuru = 1 – 4; 
amostra de Manaus = 5 –8; amostra de Novo Airão = 9 – 11 e 
amostra de Pitinga = 12 – 13. Eletroforese em gel de amido; sistema 
tampão: tris-citrato pH 7,0. Migração no sentido indicado. 
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3.3.1.5. Fosfoglicose isomerase 

 

O padrão detectado para fosfoglicose isomerase nas quatro populações 

estudadas foi constituído por uma região de atividade que se apresentou variável com 

a presença de até dez fenótipos distintos: PGI 112, PGI 112/106, PGI 112/100, PGI 

112/94, PGI 106, PGI 106/100, PGI 106/94, PGI 100, PGI 100/94 e PGI 94, cujos 

indivíduos heterozigotos são constituídos por três bandas de atividade, sugerindo, 

portanto, que a proteína formada seja dimérica (Figura 3.5). A variação detectada 

indica que o controle genético desses fenótipos depende de um único loco, 

constituído por quatro alelos: PGI* 112, PGI* 106, PGI* 100 e PGI* 94. Dos dez 

fenótipos detectados, quatro (PGI 106, PGI 106/100, PGI 100 e PGI 100/94) foram 

revelados e três (PGI 112, PGI 112/94 e PGI 94) não foram observados nas quatro 

populações. 

 

3.3.1.6. Hexoquinase 

 

Os resultados da análise do perfil eletroforético da enzima hexoquinase 

mostraram uma região de atividade com variação nas quatro populações, controlada 

por três alelos codominantes: HK* 102, HK* 100 e HK* 98, o que permite a presença 

de seis fenótipos distintos: HK 102, HK 102/100, HK 102/98, HK 100, HK 100/98 e HK 

98. Destes, foram observados HK 102/100, HK 100 e HK 100/98 nas quatro 

populações, enquanto que os demais foram ausentes. A presença de duas bandas no 

heterozigoto indicou que a hexoquinase possui uma estrutura monomérica (Figura 

3.6). 
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Figura 3.5. Perfil eletroforético da enzima fosfoglicose isomerase de 
flebotomíneos adultos de quatro populações de Lutzomyia umbratilis 
da Amazônia Central. Amostra de Manacapuru = 1 – 4; amostra de 
Manaus = 5 – 8; amostra de Novo Airão = 9 – 12 e amostra de 
Pitinga = 13 – 14. Eletroforese em gel de amido; sistema tampão: 
tris-citrato pH 7,0. Migração no sentido indicado. 

 

Figura 3.6. Perfil eletroforético da enzima hexoquinase de 
flebotomíneos adultos de quatro populações de Lutzomyia umbratilis da 
Amazônia Central. Enzima com duas zonas de atividades.  Amostra de 
Manacapuru = 1 – 3; amostra de Manaus = 4 – 6; amostra de Novo 
Airão = 7 – 10 e amostra de Pitinga = 11 – 14. Eletroforese em gel de 
amido; sistema tampão: tris-citrato pH 7,0. Migração no sentido 

indicado. 
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3.3.1.7. 6-Fosfogliconato desidrogenase 

 

Uma região eletronegativa e próxima a origem foi detectada para 6-

fosfogliconato desidrogenase nas quatro populações estudadas. Esta enzima 

mostrou-se monomórfica. Apresentou uma banda de atividade com baixa intensidade 

de coloração (Figura 3.7). 

 

3.3.1.8. Fumarase 

 

O padrão eletroforético desta enzima constituiu-se de uma região 

eletronegativa e monomórfica para todos os indivíduos analisados. Apresentou 

bandas de atividades com baixa intensidade de coloração (Figura 3.8). 

 

3.3.1.9. Fosfoglicomutase 

 

O perfil eletroforético detectado para fosfoglicomutase mostrou-se formado 

por uma região eletronegativa nas quatro populações analisadas. Admite-se que esta 

zona seja controlada geneticamente pelo loco PGM, constituído por quatro alelos 

codominantes: PGM* 102, PGM* 100, PGM* 98 e PGM* 93. Esta região foi bastante 

variável, permitindo a presença de dez fenótipos distintos: PGM 102, PGM 102/100, 

PGM 102/98, PGM 102/93, PGM 100, PGM 100/98, PGM 100/93, PGM 98, PGM 

98/93 e PGM 93. Três fenótipos (PGM 102/100, PGM 100 e PGM 100/98) foram 

observados em todas populações. O fenótipo PGM 102/93 não foi detectado, 

enquanto os demais foram registrados em pelo menos uma população. Os indivíduos 
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heterozigotos mostraram um perfil com duas bandas de mesma intensidade de 

coloração, sugerindo que a proteína seja monomérica (Figura 3.9). 
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Figura 3.7. Perfil eletroforético da enzima 6-fosfogliconato 
desidrogenase de flebotomíneos adultos de quatro populações 
de Lutzomyia umbratilis da Amazônia Central. Amostra de 
Manacapuru = 1 – 4; amostra de Manaus = 5 – 8; amostra de 
Novo Airão = 9 – 11 e amostra de Pitinga = 12 – 14. Eletroforese 
em gel de amido; sistema tampão: tris-citrato pH 7,1 e pH 6,9. 
Migração no sentido indicado. 
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Figura 3.8. Perfil eletroforético da enzima fumarase de 
flebotomíneos adultos de quatro populações de Lutzomyia 
umbratilis da Amazônia Central. Amostra de Manacapuru = 1 – 4; 
amostra de Manaus = 5 – 8; amostra de Novo Airão = 9 – 11 e 
amostra de Pitinga = 12 – 14. Eletroforese em gel de amido; 
sistema tampão: tris-citrato pH 7,1 e pH 6,9. Migração no sentido 
indicado. 

 

Figura 3.9. Perfil eletroforético da enzima fosfoglicomutase de 
flebotomíneos adultos de quatro populações de Lutzomyia umbratilis da 
Amazônia Central. Amostra de Manacapuru = 1 – 4; amostra de Manaus 
= 5 – 8; amostra de Novo Airão = 9 – 11 e amostra de Pitinga = 12 – 13. 
Eletroforese em gel de amido; sistema tampão: tris-citrato pH 7,4. 
Migração no sentido indicado. 
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3.3.2. Freqüências alélicas e genotípicas 

 

Dos dez locos analisados, seis (PGI, HK, IDH, MDH1, -GPDH e PGM) 

mostraram variação nas quatro populações, sendo PGI e PGM os mais polimórficos, 

com quatro alelos na maioria das populações em estudo. O alelo PGI* 112 foi ausente 

na população de Novo Airão, enquanto o alelo PGM* 93 foi ausente na população de 

Manacapuru. Os quatro locos restantes (MDH2, ME, FUM e 6-PGDH) foram 

monomórficos nas quatro populações.  

Considerando-se as freqüências alélicas dos locos polimórficos observou-se 

que o alelo com maior freqüência foi os MDH1* 100 (0,993) e o de menor freqüência 

MDH1* 108 (0,007), ambos na população de Manaus (Tabela 3.3). 

As freqüências genotípicas esperadas e observadas e os valores de qui-

quadrado estão representados nas tabelas 3.4 a 3.7. Os dados encontrados na 

população de Manacapuru mostraram que de todos os locos analisados, apenas o 

IDH, apresentou desvio significativo (2 = 4,741; P< 0,05) do equilíbrio de Hardy-

Weinberg (Tabela 3.4). Os demais locos apresentaram suas freqüências genotípicas 

observadas de acordo com as esperadas. 

Na população de Manaus, os valores de qui-quadrado não foram 

significativos, indicando que os mesmos encontram-se em equilíbrio, conforme o 

modelo de Hardy-Weinberg (Tabela 3.5). 

Dos seis locos polimórficos analisados na população de Novo Airão, o loco 

PGM apresentou um desvio significativo (2 = 13,050; P< 0,05), não estando, 

portanto, em equilíbrio de Hardy-Weinberg (Tabela 3.6). O mesmo foi observado na 
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população de Pitinga, onde o loco PGM, também apresentou um desvio significativo 

(2 = 61,707; P< 0,01) (Tabela 3.7). 

Tabela 3.3. Freqüência alélica de dez locos enzimáticos estudados em 
quatro populações de Lutzomyia umbratilis da Amazônia Central. 

 

    População   

Loco  Alelo Manacapuru Manaus Novo Airão Pitinga 

PGI       

 (N)  49 48 50 43 

  112 0,010 0,021 0,000 0,035 

  106 0,051 0,208 0,110 0,128 

  100 0,888 0,708 0,830 0,802 

    94 0,051 0,063 0,060 0,035 

HK       

 (N)  46 45 47 40 

  102 0,033 0,022 0,032 0,013 

  100 0,913 0,967 0,947 0,975 

    98 0,054 0,011 0,021 0,013 

IDH       

 (N)  46 44 46 40 

  110 0,065 0,011 0,011 0,013 

  100 0,935 0,955 0,978 0,988 

    90 0,000 0,034 0,011 0,000 

MDH1       

 (N)  65 74 78 64 

  108 0,008 0,007 0,013 0,008 

  100       0,985 0,993 0,987 0,992 

  94 0,008 0,000 0,000 0,000 

MDH2       

 (N)  65 74 78 64 

  100 1,000 1,000 1,000 1,000 

ME       

 (N)  30 35 35 30 

  100 1,000 1,000 1,000 1,000 

-GPDH       

 (N)  43 47 50 43 

  106 0,000 0,011 0,010 0,012 

  100 0,988 0,968 0.980 0,977 

  94 0,012 0,021 0,010 0,012 

PGM       

 (N)  47 55 59 46 

  102 0,011 0,082 0,076 0,065 

  100 0,830 0,782 0,754 0,783 

  98 0,160 0,127 0,085 0,109 

  93 0,000 0,009 0,085 0,043 

FUM       

 (N)  30 40 40 30 

  100 1,000 1,000 1,000 1,000 

6-PGDH       

 (N)  30 40 40 30 

  100 1,000 1,000 1,000 1,000 
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Tabela 3.4. Distribuição das freqüências genotípicas observadas e esperadas para os 
locos polimórficos da população de  Lutzomyia umbratilis de Manacapuru, AM.  

Loco Genótipo Observado Esperado 2 Gl P 

PGI PGI*112/PGI*8112 0 0,000    
 PGI*112/PGI*106 0 0,052    
 PGI*112/PGI*100 1 0,897    
 PGI*112/PGI*94 0 0,052    
 PGI*106/PGI*106 1 0,103    
 PGI*106/PGI*100 3 4,485    
 PGI*106/PGI*94 0 0,258    
 PGI*100/PGI*100 39 38,567    
 PGI*100/PGI*94 5 4,485    
 PGI*94/PGI*94 0 0,103 8,834* 6 0,183 
       

HK HK*102/HK*102 0 0,033    

 HK*102/HK*100 3 2,769    
 HK*102/HK*98 0 0,165    
 HK*100/HK*100 38 38,308    
 HK*100/HK*98 5 4,615    
 HK*98/HK*98 0 0,110 0,361* 3 0,948 
       

IDH IDH*110/IDH*110 1 0,165    
 IDH*110/IDH*100 4 5,670    
 IDH*100/IDH*100 41 40,165 4,741*** 1 0,029 
       

MDH1 MDH1*108/MDH1*108 0 0,000    
 MDH1*108/MDH1*10

0 

1 0,992    

 MDH1*108/MDH1*94 0 0,008    
 MDH1*100/MDH1*10

0 

63 63,008    

 MDH1*100/MDH1*94 1 0,992    
 MDH1*94/ MDH1*94 0 0,000 0,008* 3 1,000 
       

-GPDH -GPDH*100/-GPDH*100 42 42,000    

 -GPDH*100/-GPDH*94 1 1,000    

 -GPDH*94/-GPDH*94 0 0,000 0,000* 1 1,000 

       
PGM PGM*102/ PGM*102 0 0,000    

 PGM*102/ PGM*100 1 0,839    
 PGM*102/ PGM*98 0 0,161    
 PGM*100/ PGM*100 32 32,290    
 PGM*100/ PGM*98 13 12,581    
 PGM*98/ PGM*98 1 1,129 0,224* 3 0,974 

Gl = grau de liberdade; * = Não significativo; *** = P<0,05 significativo; ** = P<0,01 significativo. 
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Tabela 3.5. Distribuição das freqüências genotípicas observadas e esperadas para os 
locos polimórficos da população de  Lutzomyia umbratilis de Manaus, AM.  

Loco Genótipo Observado Esperado 2 Gl P 

PGI PGI*112/PGI*112 0 0,011    

 PGI*112/PGI*106 1 0,421    

 PGI*112/PGI*100 1 1,432    
 PGI*112/PGI*94 0 0,126    
 PGI*106/PGI*106 3 2,000    
 PGI*106/PGI*100 12 14,316    
 PGI*106/PGI*94 1 1,263    
 PGI*100/PGI*100 25 23,979    
 PGI*100/PGI*94 5 4,295    
 PGI*94/PGI*94 0 0,158 2,310* 6 0,889 
       

HK HK*102/HK*102 0 0,011    

 HK*102/HK*100 2 1,955    
 HK*102/HK*98 0 0,022    
 HK*100/HK*100 42 42,034    
 HK*100/HK*98 1 0,978    
 HK*98/HK*98 0 0,000 0,035* 3 0,998 
       

IDH IDH*110/IDH*110 0 0,000    

 IDH*110/IDH*100 1 0,966    
 IDH*110/IDH*90 0 0,034    
 IDH*100/IDH*100 40 40,069    
 IDH*100/IDH*90 3 2,897    
 IDH*90/IDH*90 0 0,034 0,074* 3 0,995 
       

MDH1 MDH1*108/ MDH1*108 0 0,000    
 MDH1*108/ MDH1*100 1 1,000    
 MDH1*100/ MDH1*100 73 73,000 0,000* 1 1,000 
       

-GPDH -GPDH*106/-
GPDH*106 

0 0,000    

 -GPDH*106/-
GPDH*100 

1 0,978    

 -GPDH*106/-GPDH*94 0 0,022    

 -GPDH*100/-
GPDH*100 

44 44,032    

 -GPDH*100/-GPDH*94 2 1,957    

 -GPDH*94/-GPDH*94 0 0,011 0,034* 3 0,998 
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Continuação da tabela 3.5. 
 

Loco Genótipo Observado Esperado 2 Gl P 

PGM PGM*102/PGM*102 0 0,330    
 PGM*102/PGM*100 8 7,101    
 PGM*102/PGM*98 1 1,156    
 PGM*102/PGM*93 0 0,083    
 PGM*100/PGM*100 33 33,532    
 PGM*100/PGM*98 11 11,046    
 PGM*100/PGM*93 1 0,789    
 PGM*98/PGM*98 1 0,835    
 PGM*98/PGM*93 0 0,128    
 PGM*93/PGM*93 0 0,000 0,774* 6 0,993 

Gl = grau de liberdade; * = Não significativo; ,** = P<0,01 significativo; *** = P<0,05 significativo. 

 
 
 

Tabela 3.6. Distribuição das freqüências genotípicas observadas e esperadas para os locos 
polimórficos da população de  Lutzomyia umbratilis de Novo Airão, AM.  

Loco Genótipo Observado Esperado 2 Gl P 

PGI PGI*106/PGI*106 1 0,556    
 PGI*106/PGI*100 9 9,222    
 PGI*106/PGI*94 0 0,667    
 PGI*100/PGI*100 34 34,374    
 PGI*100/PGI*94 6 5,030    
 PGI*94/PGI*94 0 0,152 1,370* 3 0,713 
       

HK HK*102/HK*102 0 0,032    
 HK*102/HK*100 3 2,871    
 HK*102/HK*98 0 0,065    
 HK*100/HK*100 42 42,108    
 HK*100/HK*98 2 1,914    
 HK*98/HK*98 0 0,011 0,117* 3 0,990 
       

IDH IDH1*110/IDH1*110 0 0,000    
 IDH1*110/IDH1*100 1 0,989    
 IDH1*110/IDH1*90 0 0,011    
 IDH1*100/IDH1*100 44 44,011    
 IDH1*100/IDH1*90 1 0,989    
 IDH1*90/IDH1*90 0 0,000 0,011* 3 1,000 
       

MDH1 MDH1*108/MDH1*108 0 0,006    
 MDH1*108/MDH1*100 2 1,987    
 MDH1*100/MDH1*100 76 76,006 0,007* 1 0,936 
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Continuação da tabela 3.6. 
 

Loco Genótipo Observado Esperado 2 Gl P 

-GPDH -GPDH*106/-GPDH*106 0 0,000    

 -GPDH*106/-GPDH*100 1 0,990    

 -GPDH*106/-GPDH*94 0 0,010    

 -GPDH*100/-GPDH*100 48 48,010    

 -GPDH*100/-GPDH*94 1 0,990    

 -GPDH*94/-GPDH*94 0 0,000 0,010* 3 1,000 

       
PGM PGM*102/PGM*102 2 0,308    

 PGM*102/PGM*100 5 6,846    
 PGM*102/PGM*98 0 0,769    
 PGM*102/PGM*93 0 0,769    
 PGM*100/PGM*100 34 33,470    
 PGM*100/PGM*98 9 7,607    
 PGM*100/PGM*93 7 7,607    
 PGM*98/PGM*98 0 0,385    
 PGM*98/PGM*93 1 0,855    
 PGM*93/PGM*93 1 0,385 13,050*** 6 0,042 

Gl = grau de liberdade; * = Não significativo; ,** = P<0,01 significativo; *** = P<0,05 significativo. 

 
Tabela 3.7. Distribuição das freqüências genotípicas observadas e esperadas para os 
locos polimórficos da população de Lutzomyia umbratilis de Pitinga, AM.  

Loco Genótipo Observado Esperado 2 Gl P 

PGI PGI*112/PGI*112 0 0,035    

 PGI*112/PGI*106 1 0,388    
 PGI*112/PGI*100 2 2,435    
 PGI*112/PGI*94 0 0,106    
 PGI*106/PGI*106 2 0,647    
 PGI*106/PGI*100 6 8,929    
 PGI*106/PGI*94 0 0,388    
 PGI*100/PGI*100 29 27,600    
 PGI*100/PGI*94 3 2,435    
 PGI*94/PGI*94 0 0,035 5,598* 6 0,470 
       

HK HK*102/HK*102 0 0,000    
 HK*102/HK*100 1 0,987    
 HK*102/HK*98 0 0,013    
 HK*100/HK*100 38 38,013    
 HK*100/HK*98 1 0,987    
 HK*98/HK*98 0 0,000 0,013* 3 1.000 
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Continuação da Tabela 3.7. 
 

Loco Genótipo Observado Esperado 2 Gl P 

IDH IDH*110/IDH*110 0 0,000    
 IDH*110/IDH*100 1 1,000    
 IDH*100/IDH*100 39 39,000 0,000* 1 1,000 
       

MDH1 MDH1*108/MDH1*108 0 0,000    

 MDH1*108/MDH1*100 1 1,000    
 MDH1*100/MDH1*100 63 63,000 0,000* 1 1,000 
       

-GPDH -GPDH*106/-GPDH*106 0 0,000    

 -GPDH*106/-GPDH*100 1 0,988    

 -GPDH*106/-GPDH*94 0 0,012    

 -GPDH*100/-GPDH*100 41 41,012    

 -GPDH*100/-GPDH*94 1 0,988    

 -GPDH*94/-GPDH*94 0 0,000 0,012* 3 1,000 

       

PGM PGM*102/PGM*102 0 0,165    

 PGM*102/PGM*100 5 4,747    
 PGM*102/PGM*98 1 0,659    
 PGM*102/PGM*93 0 0,264    
 PGM*100/PGM*100 30 28,088    
 PGM*100/PGM*98 7 7,912    
 PGM*100/PGM*93 0 3,165    
 PGM*98/PGM*98 1 0,495    
 PGM*98/PGM*93 0 0,440    
 PGM*93/PGM*93 2 0,066 61,707** 6 0,000 

Gl = grau de liberdade; * = Não significativo; ** = P<0,01 significativo; *** = P<0,05 significativo. 

 

 

3.3.3. Análise da variabilidade genética 

 

As medidas de variabilidade genética das quatro populações em estudo são 

apresentadas na tabela 3.8. Nas quatro populações, os dados mostram que o número 

médio de alelo por loco variou entre 2,1  0,3 e 2,3  0,4, e a proporção de locos 

polimórficos foi de 60,0 % nas quatro populações. Para as heterozigosidades médias 
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observadas e esperadas, os valores estão entre 0,070  0,036 e 0,103  0,051, e 

0,084  0,033 e 0,106  0,053, respectivamente.  

 

Tabela 3.8. Estimativa da variabilidade genética em 10 locos de Lutzomyia umbratilis de 
quatro populações da Amazônia Central. * Um loco foi considerado polimórfico se mais que 
um alelo foi detectado; ** Heterozigosidade esperada de Hardy-Weinberg, estimativa não 
enviesada (Nei, 1978). 
 

População 

N° médio de 
amostras por 
loco 

N° médio de 
alelos por 
loco 

Percentagem de 
locos polimórficos*  
 

      Heterozigosidade média 

    Observada     Esperada** 

Manacapuru    45,1  4,1    2,1  0,3            60,0  0,080  0,033 0,084  0,033 
Manaus    50,2  4,3    2,3  0,4            60,0  0,103  0,051 0,106  0,053 
Novo Airão    52,3  4,8    2,2  0,4            60,0  0,089  0,043 0,092  0,046 
Pitinga    43,0  4,0    2,2  0,4            60,0  0,070  0,036 0,085  0,046 

 

 

A população de Manaus apresentou o maior número médio de alelos por loco 

(2,3  0,4) e maior heterozigosidade média observada e esperada (0,103  0,051 e 

0,106  0,053, respectivamente). O menor número médio de alelos por loco (2,1  0,3),  

e a menor heterozigosidade média esperada (0,084  0,033) ocorreu na população de 

Manacapuru, enquanto que a menor heterozigosidade média observada (0,070  

0,036), foi encontrada na população de Pitinga. 

 

3.3.4. Análise da estrutura genética das populações por meio das estatísticas F 

de Wright 

 

A partir dos dados de heterozigosidades e do coeficiente F de Wright foram 

determinados os valores de F (índices de fixação) dos indivíduos nas subpopulações 

(Fis) e na população total (Fit); assim como o grau de diferenciação genética entre as 
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populações (Fis) que são mostrados na tabela 3.9. Observa-se nesta tabela, que todos 

os locos apresentaram baixa estruturação genética, conforme mostram os valores de 

Fst. Este resultado indica que o fluxo gênico está ocorrendo normalmente entre as 

populações. No entanto, verificou-se que apesar dos valores de Fis  terem sido baixos 

para todos os locos, estes foram maiores do que os de Fst. A estrutura genética 

populacional foi também testada nos diferentes níveis hierárquicos usando o Fst pela 

análise da AMOVA (Tabela 3.10). Esta tabela mostra que quase toda variação 

existente nas populações ocorre dentro delas (99,18%) e apenas 0,82% entre elas. 

Portanto, esses dados sugerem a ocorrência de uma pequena diferenciação 

intrapopulacional e muito pouca variação entre elas. 

 

Tabela 3.9. Análise da estrutura genética intra e interpopulacional através das 
estatísticas F de Wright em quatro populações de L. umbratilis da Amazônia Central. 
 

Loco Fis Fit Fst 

PGI 0,086 0,107 0,023 
HEX -0,049 -0,039 0,010 
IDH 0,110 0,125 0,016 

MDG -0,011 -0,009 0,001 
α-GPDH -0,019 -0,017 0,002 

PGM 0,068 0,076 0,009 

Média 0,059 0,073 0,014 
Fis = Coeficiente de endocruzamento dentro das subpopulações; Fst = Grau de diferenciação genética 
entre as subpopulações; Fit = Grau de diferenciação genética entre a população total. 

 

Tabela 3.10. Análise hierárquica da variância molecular de quatro 
populações de Lutzomyia umbratilis da Amazônia Central. 

 

Fonte de Variação G.L. 
% de Variação 

Fst 
 

P 

Entre as populações 3 0,82  < 0,05 

Dentro das populações 414 99,18     < 0,05 

G.L. = Grau.de Liberdade; % = percentagem de variação molecular explicada pelo 
nível hierárquico; P = nível de significância para que a distribuição hierárquica seja 

diferente do acaso.  
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3.3.5. Análise de distância e similaridade genética entre as populações 

  

A matriz de distância e similaridade genética entre as quatro populações 

analisadas, mostrou que essas populações possuem valores de distância genética 

variando entre 0,000 e 0,003. A maior distância genética foi encontrada entre as 

populações de Manacapuru e Manaus, e a menor entre as populações de Pitinga e 

Manaus, e Pitinga e Novo Airão (Tabela 3.11). 

 

 

Tabela 3.11. Matriz de similaridade e distância genética entre as quatro 
populações de Lutzomyia umbratilis da Amazônia Central.  

 

População Manacapuru Manaus Novo Airão Pitinga 

Manacapuru ****** 0,997 0,999 0,999 

Manaus 0,003 ****** 0,999 1.000 

Novo Airão 0,001 0,001 ****** 1.000 

Pitinga 0,001 0,000 0,000 ****** 

Valores acima da diagonal correspondem à identidade genética não enviesada e 
abaixo da diagonal correspondem à distância genética não enviesada (Nei, 1978). 

 

 

As relações genéticas entre as populações foram ilustradas em um 

dendrograma de distância genética. O qual mostra que as populações de Manaus, 

Pitinga e Novo Airão foram agrupadas em um mesmo “cluster”, sendo estas mais 

estreitamente relacionadas, enquanto que a população de Manacapuru foi separada 

em outro “cluster” (Figura 3.10).  
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3.4. DISCUSSÃO 

 

3.4.1. Padrões eletroforéticos das isoenzimas 

 

A interpretação das bandas encontradas em sistemas enzimáticos é de 

grande importância para a obtenção de parâmetros que levam em conta freqüências 

gênicas e genotípicas, assim como de praticamente todas as análises desenvolvidas 

para a variação qualitativa (Solferini & Selivon, 2001). 

No presente estudo, foram testados 12 sistemas enzimáticos, em populações 

naturais de L. umbratilis, e desses, somente nove revelaram regiões de atividades em 

condições de análise. As enzimas esterase, leucina aminopeptidase e aconitase  não 

revelaram um perfil nítido e definido no gel, o que impossibilitou suas análises. Baixa 

resolução nos padrões eletroforéticos das esterases e leucina aminopeptidase em 

espécies do gênero Phlebotomus procedentes da França foram reportados por Ward 

et al. (1981), utilizando gel de amido. No entanto, Tibayrenc et al. (1980) revelaram 

Figura 3.10. Dendrograma agrupando as populações de L. 
umbratilis com base na distância genética. Método não 
ponderado de agrupamento de pares de população com 
média aritmética – UPGMA (Nei, 1978). 

0,05        0,04         0,03         0,02        0,01         0,00 
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em L. umbratilis da Guiana Francesa, três zonas de atividades das esterases, com 

substrato de acetato de celulose.  

O perfil eletroforético da α-Glicerofosfato desidrogenase nas quatro 

populações estudadas apresentou variação, com uma única região de atividade, 

eletronegativa, controlada geneticamente por um loco com três alelos codominantes: 

α-GPDH *106, α-GPDH *100 e α-GPDH *94. A presença de três bandas no 

heterozigoto sugere que esta enzima seja dimérica. No entanto, a expressão dessa 

enzima em populações de L. longipalpis do Brasil mostrou a presença de duas 

bandas no heterozigoto, características de uma proteína monomérica (Azevedo et al., 

2000). Em algumas espécies do gênero Phlebotomus procedentes de três regiões da 

Itália (Perrotti et al., 1991), a α-GPDH foi considerada monomórfica, que difere dos 

dados obtidos para L. umbratilis analisados neste trabalho. Em outros grupos de 

insetos esta enzima tem sido também estudada durante o desenvolvimento 

ontogenético. Em Anopheles darlingi e Anopheles nuneztovari esta enzima revelou 

duas regiões de atividade, com modificações na intensidade de coloração durante o 

desenvolvimento. Na primeira espécie, os dois locos foram monomórficos, enquanto 

que na segunda, a α-GPDH1 apresentou variação com uma estrutura dimérica,  

semelhante a α-GPDH desse estudo (Santos, 1992; Santos,1996; Scarpassa & Tadei, 

1993). Resultado semelhante foi encontrado em Aedes aegypti, sendo que a α-

GPDH2 não ocorre na fase adulta (Fraga et al., 2003). No entanto, Rodriguez et al. 

(2000) reportou uma região monomórfica em Anopheles intermedius e Anopheles 

mattogrossensis, com variação na intensidade de coloração durante o 

desenvolvimento dessas espécies.   
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 O perfil eletroforético da α-GPDH detectado com variação nas quatro 

populações foi semelhante aos perfis encontrados em estudos populacionais de L. 

longipalpis no Brasil e na Colômbia, com a presença de dois e três alelos 

respectivamente (Azevedo et al., 2000; Mukhopadhyay et al., 1998; Munstermann et 

al., 1998).  Em outros grupos de insetos, Hilburn & Raí (1981) reportam-se, também 

ao polimorfismo neste loco nas espécies de Aedes alcasidi e A. polynesiensis do 

complexo Aedes (Stegomyia) scutellaris.   

A malato desidrogenase revelou duas regiões anódicas de atividades 

enzimáticas. A MDH1, sendo polimórfica nas quatro populações, indicando que está 

região é controlada por três alelos codominantes: MDH1*108, MDH1*100 e MDH1 

*94; e a MDH2 monomórfica nas quatro populações. Tibayrenc et al. (1980) 

demonstraram, em acetato de celulose, um perfil semelhante em L. umbratilis da 

Guiana Francesa, mas, o loco MDH2 não foi detectado nesta população. Em 

populações de L. longipalpis da Bolívia, a enzima MDH apresentou padrão 

semelhante aos de L. umbratilis, com dois locos: MDH1 polimórfico e MDH 2 

monomórfico (Dujardin et al., 1997). Em mosquitos, principalmente nos culicídeos, é 

observado este mesmo padrão de atividade enzimática (Wallis et al., 1984; Dinardo-

Miranda, 1994; Fraga et al., 2003). 

A enzima málica apresentou-se com uma única região de atividade bastante 

anódica. Esta enzima foi monomórfica com bandas de intensidade de coloração fraca 

nas quatro populações. Este padrão de atividade mostrou-se diferente em outras 

espécies de flebotomíneos, que exibiram um perfil bastante variável (Mukhopadhyay 

et al., 1998; Azevedo et al., 2000; Mukhopadhyay et al., 2001).  
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O padrão eletroforético da isocitrato desidrogenase revelou uma única região 

de atividade eletronegativa, com variação nas quatro populações. Tal variação indicou 

que esta região pode estar sendo controlada por um loco com três alelos 

codominantes: IDH*110, IDH *100 e IDH *90. Nas populações de Manaus e Novo 

Airão foram detectados os alelos IDH*110, IDH*100 e IDH*98, enquanto que as 

populações de Manacapuru e Pitinga revelaram apenas os alelos IDH*110 e IDH*100. 

O mesmo padrão de atividade da IDH-1 foi observado por Tibayrenc et al. (1980), em 

L. umbratilis da Guiana Francesa. No entanto, em outras espécies de flebótomos 

foram detectados maior número de alelos. Dujardin et al. (1996), estudando L. trapidoi 

procedentes de duas populações do Equador, encontrou variação, com quatro alelos 

distintos. Mukhopadhyay et al. (2001) estudando populações colombianas de 

Lutzomyia shannoni, detectaram variação para esta enzima, com seis alelos. Este 

mesmo padrão foi encontrado na IDH-2 em populações brasileiras de L. longipalpis 

(Mukhopadhyay et al., 1997). Porém, nesta última espécie, Azevedo et al. (2000) 

detectaram três alelos para a IDH-1, com padrão semelhante ao obtido para L. 

umbratilis do presente trabalho. 

A enzima fosfoglicose isomerase, foi constituída por uma única região de 

atividade controlada por um único loco. Os 10 fenótipos distintos detectados indicam a 

existência de quatro alelos codominantes: PGI*112, PGI*106, PGI*100 e PGI*94, 

observados nas populações de Pitinga, Manacapuru e Manaus. No entanto, na 

população de Novo Airão não foi revelado o alelo PGI*112. A variação fenotípica 

detectada nas quatro populações, com a presença de três bandas nos heterozigotos 

sugerem uma estrutura dimérica dessa proteína.   
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Em outras espécies de flebotomíneos da América do Sul a enzima 

fosfoglicose isomerase apresenta-se também bastante polimórfica, podendo exibir 

mais de uma região de atividade. Dujardin et al. (1996), trabalhando com duas 

populações do Equador de L. trapidoi, encontrou polimorfismo para o loco PGI-1, com 

a presença de quatro alelos. Ainda no loco PGI-1, em L. longipalpis procedentes de 

alguns países da América do Sul (Colômbia, Venezuela e Brasil) foram detectados 

diferentes níveis de variação, com número de alelos variando de dois a dez. 

(Mukhopadhyay et al., 2001; Arrivillaga et al., 2003). Estrutura dimérica e polimorfismo 

para esta enzima também foram observados em outros grupos dípteros (Rodriguez, 

1998; Scarpassa, 1996; Fraga et al., 2003). 

A variação detectada da enzima hexoquinase nas quatro populações é 

resultante do controle de um único loco codificado por três alelos codominantes: 

HK*102, HK*100 e HK*98. A presença de duas bandas no heterozigoto indica que a 

hexoquinase possui uma estrutura monomérica. Arrivillaga et al. (2003) observaram 

polimorfismo semelhante neste loco em populações de L. longipalpis procedentes do 

Brasil, Colômbia e Venezuela. No entanto, em populações de L. longipalpis de quatro 

localidades brasileiras, a enzima hexoquinase mostrou-se resultante do controle de 

um único loco codificado por dois alelos (Azevedo et al., 2000). Em estudos de 

variabilidade genética em L. longipalpis de quatro regiões da Venezuela, Lampo et al. 

(1999) observaram a presença de diferentes alelos fixados para HK em duas 

populações simpátricas, sugerindo a possível existência de espécies crípticas.  

Os padrões eletroforéticos da fumarase e 6-fosfogliconato desidrogenase 

detectados nas quatro populações revelaram uma única região monomórfica.  

Resultados semelhantes foram reportados por Arrivillaga et al. (2000b) em fumarase 
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de populações de L. longipalpis da Venezuela. Contudo, esta enzima mostrou-se 

polimórfica em populações de Phlebotomus perfiliewi da Itália, nas quais foram 

reveladas cinco bandas nos heterozigotos, características de uma enzima tetramérica 

(Perrotti et al., 1991). Mukhopadhyay et al. (1997) em estudos de variabilidade 

genética de amostras de L. longipalpis do campo e de laboratório, verificaram o 

padrão monomórfico para a enzima 6-fosfogliconato desidrogenase. O mesmo foi 

observado por Ward (1981) em diferentes espécies de flebotomíneos da França e 

Tunísia. Os locos 6-PGDH e FUM foram diagnósticos para distinguir três espécies de 

flebotomíneos neotropicais do grupo verrucarum (Kreutzer et al., 1990). 

A enzima fosfoglicomutase revelou variação, com uma região eletronegativa, 

controlada geneticamente por único loco constituído por quatro alelos codominantes: 

PGM*102, PGM* 100, PGM* 98 e PGM* 93. Esta enzima apresentou duas bandas 

nos heterozigotos demonstrando uma estrutura monomérica. Este perfil corroborou os 

dados observados por Tibayrenc et al. (1980) em L. umbratilis da Guiana Francesa, e 

os reportados por Dujardin et al. (1996) para L. trapidoi de duas regiões do Equador. 

Este loco, em populações de L. longipalpis da América do Sul mostrou diferentes 

níveis de variação, com número de alelos variando de três a sete (Mukhopadhyay et 

al., 1997, 1998; Azevedo et al., 2000). 

Os perfis eletroforéticos das enzimas: α-glicerofosfato desidrogenase, 

fosfoglicose isomerase, hexoquinase, fumarase, enzima málica e 6-fosfogliconato 

desidrogenase são, no presente trabalho, pela primeira vez descritos para L. 

umbratilis.  
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3.4.2. Freqüências alélicas e genotípicas 

 

As freqüências alélicas observadas em muitos locos podem ser diferentes de 

uma população para outra, desse modo a variação que surge dentro das populações 

pode se transformar em variações interpopulacionais (Futuyma, 1993).  A eletroforese 

de enzimas pode estimar o grau, no qual as populações realmente divergem em suas 

freqüências alélicas. 

Apesar das diferenças alélicas encontradas nos diferentes locos, a análise 

dos dados não revelou diferenças significativas entre as quatro populações 

analisadas. Dos dez locos analisados, seis (PGI, HK, IDH, MDH1, α-GPDH e PGM) 

foram polimórficos, indicando um alto nível de polimorfismo (60%) nessas populações  

Desses, PGI e PGM apresentaram maior polimorfismo, com o controle de quatro 

alelos. Os locos ME, FUM, MDH2 e 6-PGDH foram monomórficos nas quatro 

populações. Polimorfismo semelhante no loco PGM foi observado por Tibayrenc 

(1980) em populações de L. umbratilis da Guiana Francesa. O alto grau de 

polimorfismo nos locos PGI e PGM de L. umbratilis do presente estudo corrobora 

resultados encontrados em análise isoenzimática de populações de flebotomíneos 

neotropicais (Mukhopadhyay et al., 1997, 1998; Azevedo et al., 2000; Mukhopadhyay 

et al., 2001; Arrivillaga et al., 2003). 

Nas populações analisadas, a maioria dos locos apresentou suas freqüências 

genotípicas de acordo com os valores esperados pelo equilíbrio de Hardy-Weinberg, 

conforme mostram os valores de qui-quadrado não significativos (tabelas 3.4 a 3.7), 

sugerindo que os cruzamentos estejam ocorrendo aleatoriamente entre os indivíduos 

dentro das subpopulações. No entanto, a população de Manacapuru apresentou o 



 112 

loco IDH com desvio significativo (2 = 4,741; P< 0,05) e o loco PGM apresentou  

desvios significativos nas populações de Novo Airão (2 = 13,050; P< 0,05) e Pitinga 

(2 = 61,707; P< 0,01). Esses desvios podem ser resultantes de excesso de 

homozigotos para esses locos, nessas populações. Todavia, foi observado também 

um pequeno excesso de homozigotos em outros locos que não apresentaram desvios 

significativos.  

Resultados semelhantes aos do presente trabalho, foram reportados em 

estudos isoenzimáticos de duas populações de L. trapidoi do Equador. Onde, dos 

cinco locos (PGI, α-GPDH, IDH, PEP2 e PGM) polimórficos estudados, apenas um 

(PGI) não se encontrava em equilíbrio de Hardy-Weinberg, devido à deficiência de 

heterozigotos (Dujardin et al., 1996). Um grande número de estudos tem demonstrado 

níveis significativos de deficiências de heterozigotos em populações naturais (Crouau-

Roy, 1988). Na maioria das vezes essas deficiências são observadas em alguns locos 

alozímicos e/ou em somente algumas populações, as quais possuem outros locos 

cujas proporções genotípicas estão em equilíbrio, como é observado na presente 

análise.  

Segundo Kassem et al. (1993) a deficiência de heterozigotos, pode estar 

relacionada a resultados de diversos processos naturais como: mutação, endogamia, 

efeito-do-fundador, migração, seleção genotípica diferencial e cruzamentos não 

aleatórios dentro da população (efeito Wahlund). Por outro lado, para Hii et al. (1991) 

este evento pode ser conseqüência de vários fatores: mortalidade seletiva ou 

fecundidade, sobrevivência diferencial das larvas, migração, amostragem de 

populações heterogêneas ou processos aleatórios como deriva genética. Porém, é 
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complexo determinar a importância desses fatores em populações naturais, face aos 

múltiplos aspectos envolvidos (Scarpassa, 1996).   

Locos com deficiência significativa de heterozigotos, também foram 

detectados por Azevedo et al. (2000) em uma das quatro populações naturais de L. 

longipalpis estudadas no Brasil, onde esses autores atribuíram este resultado, como 

conseqüência da possível endogamia existente em tal população. Em contraste, 

Mukhopadhyay et al. (1998) estudando populações dessa mesma espécie no estado 

do Rio Grande do Norte, observaram que todos os locos analisados encontravam-se 

em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Estes dados são, em parte, semelhantes aos 

obtidos no presente estudo, que apenas três locos mostraram desvio do equilíbrio de 

Hardy-Weinberg, embora alguns locos tenham também apresentado deficiência de 

heterozigotos, mas, sem desvio significativo. Portanto, um outro fator também tenha 

contribuído para o desvio encontrado nos locos PGM de Novo Airão e Pitinga, e IDH 

de Manacapuru. 

 

3.4.3. Estimativa da variabilidade genética das populações 

 

A variação gênica é uma condição fundamental para que haja evolução 

adaptativa, uma vez que a seleção natural atue entre as variantes intrapopulacionais, 

em função da adaptação ao ambiente. Desse modo, a diversidade ambiental é 

importante na manutenção dessa variação (Hartl, 1981). 

A quantidade de polimorfismo genético e heterozigosidade varia entre locos, 

populações, espécies e estão correlacionadas com a heterogeneidade ecológica. A 
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seleção natural pode ser com freqüência o maior determinante da estrutura 

populacional e diferenciação genética (Nevo, 1978).  

Considerando os dados obtidos para as quatro populações de L. umbratilis e 

com base no critério de Swofford & Selander (1981), verificou-se que a proporção de 

locos polimórficos foi de 60% nas quatro populações, e o número médio de alelo por 

loco variou entre 2,1  0,3 e 2,3  0,4. Para as heterozigosidades médias observadas 

e esperadas, os valores estão entre 0,070  0,036 e 0,103  0,051 e 0,084  0,033 e 

0,106  0, 053, respectivamente. Esses valores de variabilidade mostraram-se, muitas 

vezes, elevados quando comparados as demais análises isoenzimáticas realizadas em 

outras populações de flebotomíneos ou em outros grupos de dípteros. Isso pode ser 

observado em populações de L. trapidoi, do mesmo subgênero de L. umbratilis, onde o 

número médio de alelo por loco e a proporção de locos polimórficos foram de 43% a 

57%  e 1,57 a 2,29 respectivamente (Dujardin et al., 1996).  

Conforme constam dos resultados desta análise, a população de Manaus 

apresentou o maior número médio de alelo por loco (2,3  0,4) e a maior 

heterozigosidade média observada e esperada (0,103  0,051 e 0,106  0,053), 

respectivamente, em relação às demais populações. Enquanto que a população de 

Pitinga apresentou a menor heterozigosidade média observada (0,70  0,036) e a 

população de Manacapuru, a menor heterozigosidade média esperada (0,0840,033). 

Em flebotomíneos, como em outros grupos de insetos, tais como Anopheles, a 

percentagem de locos polimórficos e a heterozigosidade média mostram-se bastante 

variados, e depende do critério de análise adotado, em relação à freqüência do alelo 

mais comum. Perrotti et al. (1991) estudando a variação isoenzimática em populações 

de duas espécies do gênero Phlebotomus da Itália, verificaram um baixo nível de 
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heterozigosidade média observada (0,0000,000 a 0,0500,041) e da proporção de 

locos polimórficos (0,0% a 18,2%). Esses valores são considerados muito baixos, 

comparados àqueles normalmente encontrados para outras populações de 

flebotomíneos (Kreutzer et al., 1990; Caillard et al., 1986). 

Ainda sobre este aspecto, os resultados do presente estudo foram 

semelhantes aos obtidos por Mukhopadhyay et al. (1998) num estudo sobre 

variabilidade genética em populações brasileiras de L. longipalpis, no qual a 

percentagem de locos polimórficos foi superior a 50%, apresentando valores de 

polimorfismo que variaram de 53,3% a 66,7%. Entretanto, esta variação não foi 

observada nessas populações de L. umbratilis, cuja proporção de locos polimórficos 

(60%) mostrou-se a mesma nas quatro populações. Variação na percentagem de 

locos polimórficos (13,3% a 40,0%) e na heterozigosidade média (0,0540,028 a 

0,1270,052) foi observada em populações de L. longipalpis procedentes do campo e 

de laboratório (Lanzaro et al., 1998). Porém, Azevedo et al. (2000) em análises 

isoenzimáticas de quatro populações de L. longipalpis de diferentes localidades 

brasileira, também encontrou grande variação na proporção dos locos polimórficos 

(30% a 50%). Conforme esses resultados observados para outras espécies de 

flebotomíneos, pode-se constatar que a variabilidade genética em flebotomíneos é 

muito ampla. Segundo Nevo (1978) a variabilidade é significantemente maior em 

espécies mais generalistas quanto aos seus hábitats, e sua variação tem sido 

relacionada à própria estrutura da população, como por exemplo, acasalamento 

preferencial, mutação, seleção ou deriva genética. 

De acordo com esses parâmetros observa-se que as populações de L. 

umbratilis, estudadas na presente análise, apresentam níveis de polimorfismo mais 
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elevados do que na maioria das populações naturais de flebotomíneos analisadas. No 

entanto, Nei (1987) assinala que apesar da proporção de locos polimórficos e da 

estimativa do número de alelos por loco serem utilizados para determinar a 

variabilidade genética de populações, estes dois parâmetros não devem ser usados 

sem cautela ao se comparar populações, pois o número de alelo por loco é altamente 

dependente do tamanho da amostra, portanto, comparações sobre variação só devem 

ser feitas entre amostras próximas ou de igual tamanho.  

Quanto aos dados de L. umbratilis, pode-se ressaltar que o equilíbrio genético 

e a maior variabilidade encontrada na população de Manaus, em relação às demais 

populações em estudo, talvez esteja relacionado ao fato de que, apesar dessa 

população encontrar-se localizada mais próxima ao meio urbano, mais exposta a 

ações antrópicas, e de certo modo, sob a ação de alguma pressão seletiva, a mesma, 

possui uma maior plasticidade genética, capaz de garantir a estabilidade genética, 

mesmo nas condições mais adversas.   

 

3.4.4. Análise da estrutura genética das populações por meio das estatísticas F 

de Wright 

 

De acordo com os resultados do coeficiente F de Wright observou-se que 

todos os locos apresentaram baixa estruturação gênica, conforme mostram os valores 

de FST na tabela 3.9. No entanto, estes valores foram menores que os de FIS para 

todos os locos.   Resultados semelhantes foram reportados por Munstermann et al. 

(1998) em análise da estrutura genética de cinco populações naturais de L. longipalpis 

da Colômbia, onde o valor de FST foi de 0,014 não demonstrando estruturação genética 



 117 

elevada. Azevedo et al. (2000) constataram também uma baixa estruturação gênica 

entre quatro populações brasileiras de L. longipalpis, onde o valor do FIS (0,181) foi 

maior em relação ao FST (0,065) denotando uma diferenciação genética 

intrapopulacional. Este fato também pôde ser observado na presente análise, quando 

se testou a estrutura genética populacional nos diferentes níveis hierárquicos usando 

os valores do FST pela análise da variância molecular, onde foi constatado que grande 

parte da variação existente nas populações é intrapopulacional (99,18%), e somente 

0,82% ocorre entre as populações (Tabela 3.10). O numero de imigrante por geração 

(Nm) foi quase infinito entre as populações de L. umbratilis. Esses resultados sugerem 

que apesar da barreira geográfica (Sistema fluvial Negro – Amazonas) existente entre 

essas populações de flebotomíneos, o fluxo gênico entre elas está ocorrendo 

normalmente, denotando uma baixa estruturação genética. Porém, Mukhopadhyay et 

al. (2001) estudando populações de L. shannoni, de oito localidades da Colômbia, 

separadas por barreiras geográficas (montanhas e florestas descontínuas), observou 

um alto valor de FST (0,37) refletindo divergência genética entre as populações, cujo 

número mínimo de imigrante (Nm) foi de 0,4 para todas as amostras, indicando uma 

virtual ausência de migração entre essas populações. Divergência genética, com alto 

valor de FST (0,62) e um restrito fluxo gênico, com baixo número de imigrantes (Nm = 

0,15), foi observada por Arrivillaga et al. (2003) em populações de L. longipalpis da 

América do Sul. 
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3.4.5. Análise de distância e similaridade genética entre as populações 

  

Conforme mostraram os resultados das estatísticas F de Wright, os valores de 

distância genética de Nei (1978) confirmam a ausência de diferenças genéticas entre 

as quatro populações de L. umbratilis da Amazônia Central. 

A análise da matriz de distância e similaridade genética entre essas 

populações mostrou que as mesmas são muito próximas geneticamente, com valores 

de distância variando entre 0,000 e 0,003. Esses valores, dentre os reportados em 

populações de flebotomíneos são considerados mais baixos. Mesmo em comparação 

entre L. longipalpis do campo e de laboratório, Lanzaro et al. (1998) observaram uma 

distância genética maior (D = 0,016) que a observada no presente trabalho. Valores 

baixos de distância genética também foram demonstrados por Munstermann et al. 

(1998) em análise da estrutura genética de cinco populações naturais de L. longipalpis 

da Colômbia, em torno de 0,001 a 0,007. Valores muitos baixos como relatados até o 

momento estão de acordo com os encontrados em populações pamíticas (Ayala et al., 

1972; Tabachnick et al., 1979). Os dados de distância genética obtidos por 

Mukhopadhyay et al. (2001) em populações de L. shannoni de oito localidades da 

Colômbia, separadas por barreiras geográficas, foram bem mais elevados (D = 0,26 a 

0,40), indicando claramente, que tais populações são geneticamente divergentes. Um 

alto valor de distância genética (D = 0,12 a 0,49) interpopulacional, também foi 

observado por Arrivillaga et al (2003), estudando sete locos isoenzimáticos em 

populações de L. longipalpis da América do Sul. 

As relações genéticas entre as populações foram ilustradas em um 

dendrograma de distância genética (Figura 2.10).  Assim, foi possível observar que as 
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populações de Manaus, Pitinga e Novo Airão foram agrupadas em um mesmo 

“cluster”, sendo estas mais estreitamente relacionadas, enquanto que a população de 

Manacapuru foi separada em outro “cluster”. A análise desses dados como um todo, 

mostrou que essas populações estudadas de L. umbratilis são muito próximas 

geneticamente, bastante homogêneas, e quase toda variação detectada é de origem 

intrapopulacional, possivelmente, de uma pequena estruturação microgeográfica. No 

entanto, não houve diferenciação genética entre elas, apesar da barreira geográfica 

existente pelo Rio Negro. 

Os dados obtidos neste estudo foram bastante úteis, pois, permitiram estimar 

os níveis de polimorfismos e os índices que determinam a estrutura genética das 

populações de L. umbratilis, principal vetor da leishmaniose tegumentar na Amazônia. 

Todavia, estudos empregando outros marcadores moleculares em populações de L. 

umbratilis, deverão ser realizados na tentativa de obter mais informações da estrutura 

genética intra e interpopulacional, e possivelmente, sobre sua capacidade vetorial e 

adaptações ecológicas. 
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Considerações Finais 

 

 O presente trabalho é uma continuação de estudos desenvolvidos durante o 

mestrado com vistas ao conhecimento da biologia de L. umbratilis, importante vetor da 

leishmaniose tegumentar na Amazônia. 

O estudo integrado e multidisciplinar de que trata esta tese teve como objetivo 

geral buscar novas evidências que corroborem ou refutem a hipótese da existência de 

variações morfológicas e genéticas entre as populações de L. umbratilis separadas 

pelo Rio Negro na Amazônia Central. O estudo molecular por meio de marcadores 

isoenzimáticos em populações naturais de L. umbratilis, permitiu a padronização e 

revelação de nove sistemas enzimáticos, sendo seis destes pela primeira vez 

estudados em populações desta espécie. Quanto à estrutura populacional, os 

resultados revelaram que as quatro populações são geneticamente muito próximas e 

bastante homogêneas, sugerindo que o Rio Negro não estabeleça uma barreira em 

relação ao fluxo gênico entre essas populações.  

A possibilidade da ocorrência desse fluxo gênico é um tanto questionável, 

devido a grande extensão do rio que separa essas populações. Talvez, a 

homogeneidade demonstrada seja devido à semelhança do ambiente em que essas 

populações ocorrem, não havendo, dessa forma, uma pressão seletiva 

suficientemente capaz de causar a divergência entre essas populações, estando 

separadas a milhares de anos.  

No entanto, resultados das análises multivariadas de caracteres de larvas 

dessas mesmas populações evidenciaram diferenças significantes entre elas, 

independente de estarem ou não em lados opostos do sistema fluvial. Resultados 
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semelhantes foram observados em estudos anteriores com adultos de duas 

populações de L. umbratilis separadas pelos referidos rios, onde foi possível observar 

diferenças significativas em caracteres de adultos, e em vários aspectos da biologia 

dessa espécie.  

Os resultados aparentemente incongruentes dos estudos isoenzimáticos e 

morfométricos de larvas podem ser devidos a vários fatores. Nas análises 

morfométricas de larvas não foi possível separar os espécimes quanto ao sexo, pois 

as fases larvais, aparentemente, não apresentam dimorfismo sexual. Em 

flebotomíneos adultos, as fêmeas geralmente são maiores que os machos, se esse 

fator for considerado em relação aos os estádios larvais, isso pode ter contribuído 

para uma variação não real observadas entres as larvas das populações estudadas. 

Quanto aos resultados dos estudos isoenzimáticos, os níveis de variabilidades 

encontrados podem estar sendo subestimados, pois mutações no material genético 

nem sempre levam a alterações na estrutura protéica, e nem toda alteração na 

seqüência de aminoácidos provoca diferença na mobilidade eletroforética.  

 A análise citogenética possibilitou a padronização de técnica de coloração 

convencional e a caracterização citogenética do cariótipo e dos cromossomos 

politênicos de L. umbratilis. Devido ao limitado número de espécimes, não foi possível 

a utilização de técnicas mais refinadas para um estudo mais detalhado dos 

cromossomos.  

A pequena quantidade de amostras de imaturos criados em laboratório foi 

uma das grandes limitações encontrada neste trabalho impossibilitando uma análise 

mais minuciosa dos caracteres da pupa, e a disponibilidade de um maior número de 

espécimes para estudos citogenéticos e morfométricos. A criação e manutenção de L. 
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umbratilis em laboratório requer muito tempo e dedicação, pois essa espécie é 

extremamente frágil e possui um ciclo de vida relativamente longo comparado a 

outros flebotomíneos. 

Pretende-se dar continuidade aos estudos dessas populações e outras 

populações de L. umbratilis empregando outros marcadores moleculares e 

aumentando o número de amostras, para uma melhor avaliação da armadura do átrio 

genital. 
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