
UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - UA

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA

ANÁLISE DA VARSABILÍDADE GENÉTICA E

PADRÕES ONTOGENÉTICOS DE Aedes

aegypti DIPTERA, CULICIDAE) DA

CIDADEDE MANAUS

VEDADO
EMPRÉSTÍ-.3

ELMARY DA COSTA FRAGA

1415 Manaus-AM

2000
-1032



UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - UA

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA

ANÁLISE DA VARIABILIDADE GENÉTICA E PADRÕES

ONTOGENÉTICOS DE Aedes aegypU (DIPTERA, CULICIDAE) DA

CIDADE DE MANAUS.

Elmary da Costa Fraga

Orientadora: Dra. Joselita Maria Mendes dos Santos

VEDADO
empréstimo

Dissertação apresentada ao Programa de Pós -
Graduação em Biologia Tropical e Recursos
Naturais do Convênio INPA/UA, como parte
dos requisitos para a obtenção do título de
Mestre em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, área de
concentração em Entomologia.

[BIBLlOíECa DO ISPft
r

595 170^J5 MANAUS - AM
ÇSW 2000



m

FICHA CATALOGRAFICA

Fraga, Elmary da Costa

Análise da variabiiidade genética e padrões ontogenéticos de Aedes aegypti (Diptera,
Culicidae) da Cidade de Manaus / Elmary da Costa Fraga. - Manaus, 2000.

118p.
Dissertação de Mestrado - IN? A/U A.

1. Aedes aegypli 2. Genética de populações 3. Isoenzimas 4. Variabiiidade genética
S.Ontogenia 6. Dengue.

CDD 19^ ed. 591.158

SINOPSE

Foram analisadas quanto aos padrões ontogenéticos e variabiiidade genética, quatro
populações de A. aegypti da Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, através da análise
eletroforética de dez sistemas enzimáticos. A análise ontogenética da esterase, leucina
aminopeptidase, a-glicerofosfato desidrogenase e malato desidrogenase, mostraram
algumas diferenças isoenzimáticas durante o desenvolvimento. Dos dezoito locos
analisados, oito foram monomórficos nas quatro populações. Os valores de
heterozigosidade observada e esperada, estão dentro da variação relatada para esta espécie e
os de Fis>Fst, indicando uma certa diferenciação intrapopulacional. Os dados de distância
genetica, indicam que estas populações são muito próximas geneticamente.
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RESUMO

No estudo dos padrões ontogenéticos e da variabilidade genética em populações de

Aedes aegypti, procedentes dos Bairros Compensa, Cidade Nova , Coroado e Centro da

Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, utilizou-se dez sistemas enzimáticos, em

eletroforese de gel de amido e amido-agarose.

Modificações na expressão génica foram detectadas durante o desenvolvimento. A

esterase revelou quatro regiões de atividade. As EST3, EST4 e EST6 revelaram-se durante

todo o desenvolvimento, com bandas relativamente grandes e intensamente cotadas nesta

última. A EST5 foi observada em todo ciclo de vida, com maior intensidade de coloração

em larvas de 4° estádio. A leucina aminopeptidase, apresentou seis regiões de atividade,

sendo a LAPl, LAP4 e LAP6 características de larvas de 4° estádio. A LAP2 e LAP5

revelaram-se durante todo o desenvolvimento, com baixa intensidade de coloração em

pupas, e a LAP3 foi detectada somente em pupas e adultos. A a-glicerofosfato

desidrogenase apresentou duas regiões de atividade. A a-GPDHl foi revelada durante todo

o desenvolvimento, com atividade fraca em larvas de 4° estádio, intensificando-se em

pupas e atingindo o máximo em adultos. A a-GPDH2 foi característica de larvas de 4°

estádio. A malato desidrogenase revelou duas regiões de atividade, que não expressaram

modificações na intensidade de coloração durante o desenvolvimento.

Dos 18 locos analisados, oito (EST6, LAPl, LAP4, HEXl, HEX2, ME, 6-PGDH e a-

GPDHl) foram monomórficos em todas as populações. Entre os demais locos, sete (EST5,

EST4, LAP2, LAP5, IDH, MDHl e PGM) foram polimórfícos nas quatro populações. O

loco EST3 mostrou-se variável nas populações da Compensa, Centro e Coroado. O loco

LAP6 variou somente nas populações da Compensa e Centro, e o PGI foi polimórfico nas
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populações da Cidade Nova e Centro. A população do Centro foi a mais polimórfica

(P=55,6%), com maior número de alelos por loco (1,7 ± 0,2), e maior heterozigosidade

média observada (Ho=0,152 ± 0,052) e esperada (He=0,174 ± 0,052). A menor variabilidade

foi detectada nas populações do Coroado e Cidade Nova, ambas com polimorfísmo de

ç  44,4%, e número médio de alelos por loco de 1,6 ± 0,2. Esta última apresentou menor

^  heterozigosidade média observada (Ho=0,109 ± 0,03 7).

Considerando-se os testes de x', para os locos polimòrficos das quatro populações,

somente 43%, mostraram suas freqüências alélicas de acordo com o equilíbrio de Hardy-

Weinberg. A maior porcentagem de locos em equilíbrio (55,5%) foi observada na

população da Compensa.

A partir dos dados das estatísticas F Wright, observou-se valor médio de Pis maior

do que o de Fst (Fis=0.164 > Fst=0,041), indicando uma certa diferenciação

intrapopulacional, decorrente possivelmente de alguma barreira no acasalamento aleatório.

A distância genética estimada entre as quatro populações mostrou que elas são

geneticamente muito próximas, com variação entre 0,003 a 0,016. A maior distância

genética (0,016) foi detectada entre a população da Compensa e Centro, e a menor (0,003)

entre a população do Centro e Cidade Nova, como também a do Coroado.
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ÀBSTRACT

Ontogeny pattems and genetic variability were studied in populations of Aedes

aegypti from Compensa, Cidade Nova, Coroado and downtown in the city of Manaus, State

of Amazonas. Ten enzyme systems were analysed by electrophoresis in starch gel and

starch-agarose.

Changes in the expression of genes were detected during development. Esterase

showed four zones of activity. EST3, EST4, and EST6 were present throughout A. aegypti

life cycle, with fairly large bands heavily stained in the latter one. EST5 was observed

throughout its life cycle, with higher staining intensity in fourth instar larvae. Leucine

aminopeptidase showed six zones of activity, in which LAPl, L.AP4, and LAP6 were

characteristic in fourth instar larvae. LAP2 and LAP5 showed in ali developmental stages

with low staining intensity in pupae. LAP3 was detected only in pupae and adults. a-

Glycerophosphate dehydrogenase showed two zones of activity. a-GPDHl was observed

during ali development, with weak activity in fouth instar larvae, becoming more intense

ffom pupae stage onwards. a-GPDH2 was characteristic in fourth intar larvae. Malate

dehydrogenase showed two zones of activity, which did not express changes in staining

intensity during development.

Eight, of eighteen analysed loci (EST6, LAPl, LAP4, HEXI, HEX2, ME, 6-PGDH

and a-GPDH), were monomorphic in ali populations. Among the other loci, seven {EST5,

EST4, LAP2, LAP5, IDH, MDHI and PGM) were polymorphic in the four populations.

ESTS locus showed variability in the populations of Compensa, downtown and Coroado.

LAP6 locus only varied in populations ífom Compensa and downtown, and PGI was

polymorphic in the populations ffom Cidade Nova and downtown. Downtown populations
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were the most polymoqjhic (P=55.6%) with greater number of alleles per locus (1,7 ± 0,2)

and mean observed (Ho=0,152 ± 0,052) and higher heterozygosity (0,174 ± 0,052)

expected. The latter variabiüty was detected in populations from Coroado and Cidade Nova

both with 44,4 % polymorfism and mean number of alleles per locus (1,6 ± 0,02). The latter

showed the least mean heterozygosity observed (Ho=0,109 ± 0,037).

Considering the tests, for the polymorphic loci ffom four populations, only 43%

showed their allelic frequencis in accordance with the Hardy-Weinberg equilibrium. The

highest percentage of loci in equilibrium (55,5%) was observed in Compensa population.

From Wright's statistics, was observed a Pis mean value higher than Fst (Fis=0,164 >

Fst=0,041) indicating an intrapopulation differenciation possibly due to some barrier in

random mating.

The estimated genetic difference between the four populations showed that they

were genetically very dose with a variation from 0,003 and 0,016. The higgest genetic

distance (0,016) was detected between the populations from Compensa and downtown and

the smallest (0,003) between the populations from downtown and Cidade Nova as well as

from Coroado.
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I - INTRODUÇÃO

LI. Considerações Gerais:

O Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) é um mosquito de grande

importância epidemiológica por ser o principal vetor envolvido na transmissão do vírus da

febre amarela, e dos quatro sorotipos do vírus causador da febre do dengue e da febre

hemorrágica do dengue na maior parte das áreas tropicais e subtropicais do mundo, onde

essas viroses são endêmicas (Chow et al.^ 1998). Outras arboviroses, e muitas filarioses

humanas são também transmitidas por esse mosquito (Tabachnik & Powell, 1979; Wallis et

al.. 1983), revelando-se um eficiente vetor, de fácil disseminação, elevada antropofilia e

hábitos urbano-domésticos (Forattini, 1965; Figueiredo, 1994; MS/FNS, 1994).

É proveniente do Velho Mundo, provavelmente da região etiópica, tendo

sido originalmente descrito no Egito (Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994; Figueiredo,

1994). Atualmente é considerada uma espécie cosmopolita, com distribuição nas regiões

tropicais e subtropicais, sendo encontrado entre as latitudes 35° N e 35° S, embora tenha

sido encontrado até a latitude de 45° N, durante a estação quente, em uma altitude acima

dos mil metros do nivel do mar (Forattini, 1965; MS/FNS, 1994). Segundo Slosek (1986) a

distribuição desse mosquito é controlada pela sua biologia, que pode ser afetada pelos

limites de sua capacidade para suportar climas extremos, bem como, o seu comportamento

intimamente associado com populações humanas. Para este autor, a temperatura é o fator

determinante na distribuição da espécie, pois os adultos não sobrevivem à temperatura de

6°C por 24 horas e 42°C por 5 minutos. Os limites de temperaturas para os estádios larvais

são de -8 a 46 °C, e para os ovos, de 20 a 46 °C. Esse mosquito tem acompanhado o



homem em sua longa e ininterrupta migração pelo mundo e permanecido onde as alterações

antrópicas propiciaram a sua proliferação (Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994).

No Brasil, o A. aegypti foi introduzido no período colonial, provavelmente

na época do tráfego de escravos (Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994; Figueiredo,

1994). A partir daí, tem sido intensamente combatido, devido à sua ação vetorial, associada

principalmente com as epidemias de febre amarela, sendo erradicado somente em 1955

(Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994; MS/FNS, 1994 ). No entanto, outros países Sul-

americanos como as Guianas e a Venezuela, e também os Estados Unidos e Cuba entre

outros, não erradicaram esse mosquito, provocando seu reaparecimento no Brasil em 1967

pelo Estado do Pará (Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994; MS/FNS. 1994; Figueiredo,

1996). Desta vez associado principalmente com o surgimento de surtos de dengue em quase

todo o Brasil (Figueiredo, 1994), chegando em 1995 a infestar pessoas em 18 dos 27

Estados da Federação (MS/FNS, 1996).

Os adultos de A. aegypti são mosquitos essencialmente domésticos, pelo

menos nas Américas (Forattini,1965). Segundo Tabachnick & Powell (1979) a evolução

das características associadas com a domesticidade dessa espécie, como também, àquelas

que propiciaram sua reprodução em habitats feito pelo homem, foram determinantes na sua

dispersão por toda parte do mundo tropical. Para esses autores, características

comportamentais do mosquito como integração ao ambiente da casa, preferência por sítios

de oviposição feitos pelo homem e preferência por alimentar-se de sangue humano foram

importantíssimas no seu processo de domesticidade. Dessa forma, são encontrados

principalmente freqüentando a habitação humana, onde as fêmeas exercem hematofagia nos

horários diurnos, com picos de maior atividade entre o amanhecer e pouco antes do

anoitecer (Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994; MS/FNS, 1994). Os seus estágios



imaturos sào exclusivamente aquáticos, como a maioria dos insetos holometábolos, sendo

encontrados principalmente em criadouros artificiais abandonados pelo homem a céu aberto

e preenchidos pelas águas das chuvas ou de uso doméstico, alimentando-se de matéria

orgânica acumulada nesses reservatórios (Forattini,1965; Nelson, 1986).

Nas últimas décadas, considerável progresso tem sido obtido no

desenvolvimento da genética de população, citogenética e biologia molecular de diversas

espécies vetoras de doenças, e entre os insetos vetores, o A. aegypti tem sido um dos mais

estudados neste aspecto, por ser facilmente mantido e manipulado em laboratório (Rai et

al.^ 1974). Esta espécie combina uma grande importância parasitológica com alguns

atributos experimentais, tais como: a simplicidade de cultura em laboratório, alto potencial

reprodutivo, curto período de geração e a estocagem de ovos por longo período.

A técnica de eletroforese em gel de amido e poliacrilamida com marcadores

isoenzimáticos são ferramentas importantes no campo da pesquisa básica e aplicada.

Assim, na análise de genética de populações utilizando estes marcadores para detectar a

variabilidade genética intra e inter-específica e a diferenciação entre populações, é possível

obter informações valiosas na tentativa de se determinar estratégias de controle de

mosquitos (Saul et. ai, 1976; Bullini et al., 1970; Santos, 1992; Scarpassa et ai, 1996; Máia,

1997).

1.2. VaríabÜídade Genética em Mosquitos

As espécies de mosquitos do gênero Áedes têm sido muito utilizadas em

estudos isoenzimáticos para análise de variabilidade genética. Rai (1986) relatou

informações sobre distribuição, citologia e genética de Áedes albopictus, enfatizando

principalmente os seus aspectos evolutivos. Nas diferentes espécies deste gênero, a analise

isoenzimática tem contribuído para o esclarecimento de relações íilogenéticas de alguns



a estimativa da distância genética entre elas, como reportam Hilbum & Rai (1981) em

quatro espécies do complexo Aedes (Stegomyiaj sciitellaris, detectando diferenciação

genética em sete locos e separando-as em dois grupos que também diferiam na capacidade

vetorial da filariose. Ainda neste gênero, a literatura ressalta outras contribuições

importantes sobre os padrões isoenzimáticos e "linkage" (Tadano, 1982; Pashley & Rai,

1983; Tadano, 1983 e 1984; Eldridge 1986; Tadano, 1987a; 1987b).

Os primeiros estudos sobre padrões eletroforéticos em A. aegypti, com o uso

de isoenzimas em eletroforese de gel de poliacrilamida foram realizados por Townson

(1969), que descreveu a variabilidade genética em três regiões de esterases em mosquitos

coletados em Liverpool. Bullini et al. (1970) detectaram três fenótipos (A, AB2 e B2) da

PGM, de acordo com o padrão de bandas e sua mobilidade eletroforética. Townson (1972)

identificou quatro fenótipos para esterases em relação à banda mais intensa (F -fast, que

apresentou a banda mais rápida; S - slow, com a banda mais lenta; PS - com ambas e o

fenótipo nulo, sem nehumas delas), concluindo que as formas F e S seriam controladas

pelos alelos EST*cí e EST*(/ e que um terceiro alelo EST*(/ poderia ocorrer no mesmo

loco.

Um outro aspecto importante a ser ressaltado é o processo de diferenciação

genética em populações naturais nesses grupos de mosquitos. Matthews & Munstermann

(1983) detectaram pela análise isoenzimática, 23 locos em populações naturais de Aedes

hendersoni^ dos quais 45% foram polimórfícos. Considerando-se os trabalhos

desenvolvidos com A. aegypti envolvendo genética de populações, Tabachnick & Powell

(1976) foram os pioneiros nessa área. Esses autores, estudaram 22 locos enzimáticos em

três populações desse mosquito coletadas em diferentes vilas no Kenya e observaram nove



locos monomórfícos nas três populações. Os resultados encontrados indicaram diferenças

significativas nas freqüências génicas de vários locos entre as vilas, separadas entre si por 1

a 2 km.

Tabachnick & Powell (1978) estudaram a variabilidade genética em quatro

locos polimórficos {EST6, IDH2, PGM e MDH) de três populações de A. aegypti das

aldeias de Rabai no Kenya. Os valores de F para o loco EST6 indicaram desvio no

equilíbrio de Hardy-Weinberg devido ao excesso de homozigotos, já os demais locos

estudados não mostraram desvio significativo. Os autores concluíram que as populações de

cada aldeia eram uma unidade panmítica com subestruturação genética não significativa,

freqüência gênica temporariamente estável e fluxo de gene muito limitado.

Utilizando técnicas eletroforéticas em estudos de populações desse mosquito

coletadas em áreas urbanas e de florestas do Kenya, exibindo morfologia e comportamento

diferenciado, Tabachnick et ai. (1979) encontraram diferenças significativas nas

freqüências alélicas entre as populações. Entretanto, nenhum padrão de distinção entre as

formas urbanas e silvestres ou entre as populações de diferentes regiões geográficas foi

detectado. Foi observado também que as populações silvestres apresentavam maior número

de heterozigotos do que as domésticas para vários locos, enquanto que as domésticas

apresentaram número maior de heterozigotos apenas para o loco IDH2. Os dados obtidos

permitiram concluir que o fluxo génico ainda ocorria entre as populações, pois grande parte

dos alelos estiveram presentes em todas as populações, podendo ser consideradas membros

de uma mesma espécie politipica.

Tabachnick & Powell (1979) analisaram trinta e quatro amostras de

populações desses vetores, distribuídas pelo mundo em vinte e dois locos enzimáticos e

detectaram variações significativas entre as populações em relação ás freqüências gêmeas



nos locos IDH2^ MDH e PGM. Os dados de freqüência gênica, possibilitaram dividir esses

mosquitos em dois grandes grupos: um formado por insetos de coloração escura,

freqüentemente silvestres e encontrados na Afnca, e o outro composto por insetos mais

claros, de hábitos domésticos, encontrados na África e no Novo Mundo, que correspondem,

respectivamente, às subespécies A. aegypti formosus e A. aegypti aegypti, definidas por

Mattingly (1957). Posteriormente, Powell et ai (1980) construíram gráficos mostrando a

diferenciação genética entre essas populações e entre a subespécie A. aegypti formosus que

estaria confinada ao sul do Saara na AJfrica, e a subespécie A. aegypti ctegypti, que embora

apresentando variações morfológicas intrapopulacionais, seria a forma doméstica,

intimamente associada ao homem e mundialmente distribuída. As populações dessa espécie

dos Estados Unidos e da América do Sul mostraram-se muito próximas, enquanto que as

populações do Caribe apresentaram-se mais distantes. No entanto, as populações da Ásia

morfologicamente semelhantes às populações domésticas (A. aegypti aegypti),

provavelmente ocupariam um lugar entre estas e as populações silvestres (A. aegypti

formosus) da África.

Tabachnick (1982) analisou a variação genética de doze locos

isoenzimáticos em populações dessa espécie de diferentes áreas de New Orleans, EUA,

coletadas em 1976 e 1979 e verificou que apesar dos seis locos polimórficos encontrados, a

maioria deles não mostraram diferenciação genética significativa entre as regiões,

sugerindo que a baixa variação genética detectada entre as áreas estudadas seja resultante

de uma disseminação bastante rápida dessa espécie nos locais amostrados. Wallis et ai

(1983) estudaram a diferenciação genética em onze locos enzimáticos de populações de.^.

aegypti coletadas em diferentes localidades ao redor do mundo. Os valores de

heterozigozidade média esperada detectados nas populações agrupadas por regiões



geográficas foram; 0.209 = 0,014 e 0.185 ± 0,012, respectivamente, em populações

domésticas e silvestres do Leste da África; 0,107 ± 0,004, em populações silvestres do

Oeste afncano; 0,081 ± 0,007, em populações asiáticas; 0,137 ± 0,008, em populações do

Sudeste dos Estados Unidos da América; 0,130 = 0,012, em populações do México e do

Texas (EUA); 0,102 ± 0,010, em populações da Costa Norte da América do Sul e 0,179 ±

0,017, em populações do Caribe. Com base nos dados, os autores formaram dois grupos

entre essas populações, um incluindo as populações silvestres do Oeste e Leste da Afhca

com aquelas do Sudeste dos Estados Unidos da América, e um outro, formado pelas

populações domésticas do Leste africano com todas as populações do novo mundo.

Waliis et ai (1984) analisaram onze locos em 18 populações Caribenhas de

A. aegypti e detectaram nove locos polimórficos, entre eles MDH, ÍDHJ, IDH2, PGM e

outros. Os locos a-GPDH e ME foram monomórficos para os mesmos alelos em todas as

populações. O valor da heterozigosidade média esperada foi 0,118 ± 0,009. Evidências

genéticas permitiram aos autores concluírem que as populações caribenhas desse vetor

encontravam-se em um estado contínuo de fluxo e que a heterogeneidade genética entre as

populações do novo mundo, em conjunto com a alta taxa de migração entre as ilhas e entre

estas e o continente americano, possivelmente teriam permitido o estabelecimento de

populações geneticamente novas. Segundo eles, cada introdução de material genético novo

nas populações poderia ter conduzido a diferentes características quanto à competência

vetorial, resistência a inseticidas e adaptação ecológica.

Harrington et ai (1984) analisaram a variação genética em amostras de

populações urbanas de A. aegypti coletadas em vinte localidades diferentes da área

metropolitana de Houston, Texas, EUA. Estes autores estudaram dez locos enzimáticos em



eletroforese de gel de amido e detectaram quatro locos polimórfícos {HK, MDH, PGM e

PGI) e seis locos monomórficos {ALD, AO, FUM, a-GPDH, ME, e 6-PGD). A

heterozigozidade média observada foi 0,097 ± 0,055. Estes dados sugeriram que a

população deste vetor em Houston não estava geneticamente subdividida. Wallis &

Tabachnick (1990) utilizando oito sistemas enzimáticos, estudaram a variação genética em

sete populações (quatro domésticas e três de áreas rochosas) desse vetor coletadas na ilha

caribenha de Anguilla. Os locos IDH2 e MDH foram polimórfícos em todas as populações.

Os valores de heterozigosidade média esperada entre as populações domésticas e de áreas

rochosas foram O, 083 ± O, 055 e O, 143 ± 0,053, respectivamente. Para os autores, essas

populações não representavam uma única unidade panmitica. No entanto, as diferenças

observadas entre as populações domésticas e de áreas silvestres não foram significativas

quanto àquelas encontradas entre as populações domésticas e silvestres do Leste da Afhca.

Enfatizando o aspecto da genética de populações dessa espécie no Brasil,

Dinardo-Miranda (1994) avaliou a variabilidade protéica em populações naturais de A.

aegypti coletadas em três cidades paulistas (Barretos, Guariba e Ribeirão Preto), utilizando

eletroforese em gel de amido e identificou dezesseis locos enzimáticos ativos em larvas de

4° estádio, dos quais oito foram monomórficos nas três populações (EST6, EST5, LAP6,

LAP4, MDH2, MEl, a-GPDH 1 e a-GPDH2). O loco IDH2 apresentou variação somente

na população de Ribeirão Preto e ME2, nas populações de Barretos e Ribeirão Preto. Os

locos EST4, LAPl, LAP5, IDHl, MDHl e PGM apresentaram-se polimórfícos nas três

populações. A proporção de locos polimórfícos variou de 37,5%, na população de Guariba,

a 50,0%, na população de Ribeirão Preto. De acordo com os dados, as populações



mostraram-se muito próximas, conforme os valores de distância genética (0,0094 a 0,0178)

e uma diferenciação média entre as populações de 1,8% (Fst = 0,018).

Considerando ainda o aspecto da genética de populações, Failloux et ctl.

(1995) usando polimorfismo aloenzimático, estudaram a estrutura genética de populações

deste vetor de diferentes Arquipélagos da Polinésia Francesa. Esses autores detectaram

quatro locos polimòrficos (ESTJ, EST2, EST3, e PGM) e deficiência de heterozigotos para

a maioria dos locos, além de um baixo nivel de permuta génica entre populações destes

mosquitos nas diferentes ilhas.

Outros trabalhos ressaltando o aspecto de diferenciação entre populações

nesses mosquitos foram realizados. Ballinger-Crabtree et ai (1992) para identificar e

diferenciar populações de A, aegypti de onze regiões geográficas utilizando a técnica

RAPD-PCR. A análise da freqüência dos fragmentos do RAPD produzidos na população

por três primers diferentes permitiu discriminação exata em 80% dos indivíduos entre

populações geográficas e 100% entre subespécies ( A. aegypti x A. aegypti formosus ).

Apostol et ai. (1996) examinaram polimorfismo em 57 locos utilizando técnicas de RAPD-

PCR úqA. aegypti coletados em 16 localidades de seis Cidades de Porto Rico e observaram

uma extensiva diferenciação genética entre as populações.

Vários trabalhos reforçam a importância dos marcadores isoenzimáticos na

detecção de variabilidade e diferenciação genética em populações de Anopheles. Santos et

al. (1999) estudaram quatro populações da Amazônia brasileira de Anopheles darlingi em

19 locos enzimáticos e detectaram um elevado polimorfismo (P=68,4%) com uma certa

diferenciação genética intrapopulacional, evidenciada pelos valores F de Wright (Fis=0,083

> Fst=0,026). Scarpassa et al. (1999) estudando quatro populações de Anopheles

nuneztovari da Amazônia brasileira e duas da Colômbia, mostraram forte diferenciação nos
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locos a-GPDH e MDH entre os dezesseis locos analisados. Os resultados sugerem a

existência de divergência genética entre as populações desse vetor de acordo com o valor

de Fst (0,324) e distância genética (0,047 a 0,148), como resultado de um isolamento

geográfico, reduzindo assim o fluxo gênico. Maia (1997) analisou 22 locos numa população

de Anopheles albitcirsis do Amapá e detectou nove locos polimórficos e heterozigosidade

média observada de 0,085 ± 0,034.

1.3. Estudos Ontogenéticos em Mosquitos

Os padrões isoenzimáticos não somente modificam-se durante o

desenvolvimento dos insetos, como também evidenciam um elevado grau de

especificidade de tecidos e tipo celular (Wagner & Selander. 1974). Estas mudanças são

indicadoras das alterações na expressão dos genes e são reflexos de eventos genéticos e

epigenéticos intra e extracelulares (Whitt, 1975).

A ação gênica no desenvolvimento ontogenético de mosquitos constitui

também um fator importante que deve ser analisado para se conhecer a atividade da

expressão gênica diferencial. Mukiama (1980) estudou a atividade das desidrogenases (a-

GPDH, LDH e MDH) durante o desenvolvimento de populações de A. aegypti procedentes,

de Mombase - Kenya, e os resultados mostraram que as duas isoenzimas a-GPDH2 e

MDH2 foram reveladas durante todo o desenvolvimento. A a- GPDH2 foi mais

freqüente na larva e pupa e a-GPDH 1 foi exclusiva de adulto. No entanto, a MDHl

persistiu por toda vida, com o aparecimento complementar de MDH2. A LDH revelou-se

com maior intensidade nos estádios larvais e de pré-pupa.

As modificações na expressão gênica durante o desenvolvimento

ontogenético têm sido descritas em outros culicídeos, com maior ênfase no gênero
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Anopheles, em espécies da Amazônia brasileira, onde se destacam os trabalhos de Santos

(1979), Santos et ai (1985) e Santos et ai (1996), que descreveram modoficações na

expressão gênica durante o desenvolvimento de A. darlitigi para as esterases, leucina

aminopeptidase e a-glicerofosfato desidrogenase. As esterases revelaram cinco bandas de

atividade, sendo ESTl e EST2 com maior intensidade de coloração em larvas. EST3 e

EST4 em pupas e adultos e EST5 durante todo desenvolvimento. A Leucina

aminopeptidase mostrou seis regiões de atividade. LAP2 e LAP5 foram características de

larvas. LAP3 especifica de pupas e adultos e LAP4 detectada somente em pupas. LAPl e

LAP6 revelaram-se em todos os estágios. A a-glicerofosfato desidrogenase apresentou

uma região de atividade que se intensificava ao aproximar-se do estágio adulto.

Scarpassa (1988) reportou em A numztovari, a ocorrência de sete zonas de

atividade esterásica durante o desenvolvimento ontogenético dessa espécie, sendo ESTl e

EST5 presentes em todo o desenvolvimento. EST2 e EST6 revelaram intensidade forte nos

estádios larvais e fraca nos estágios de pupa e adultos. EST3 foi característica de larvas.

EST4 revelou-se fracamente em adultos e EST7 foi detectada nos primeiros estádios

larvais. Para leucina aminopeptidase foram detectadas seis zonas de atividade, sendo a

LAPl, LAP2, LAP4 e LAP5 presentes em todos os estágios. LAP3 e LAP6 características

de pupas e adultos. A a-glicerofosfato desidrogenase mostrou um perfil eletroforético que

possibilitou diagnosticar duas formas, de acordo com a mobilidade eletroforética, uma com

atividade em larva e a outra especifica de pupa e adultos.

Diaz-Rodriguez (1998) observou durante o desenvolvimento de Anopheles

intermedins e Anopheles mattogrossensis, modificações na atividade da esterase que
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revelou sete regiões, sendo ESTl presente em todo o desenvolvimento das duas espécies.

EST2 foi observada somente em larvas de A. huermedhis e em larvas e pupas de A.

mattogrossensis. EST3 e EST4 revelaram-se em todos os estágios em ambas espécies.

EST4 e EST6 foram detectadas com fraca atividade em todos os estágios de A.

intermedius^ e também em larvas de A. mattogrossensis e intensa atividade em pupas desta

mesma espécie e a EST7 revelou-se apenas em pupas de A. mattogrossensis, não sendo

observada em A. mtermedius. A leucina aminopeptidase revelou quatro zonas de atividade,

das quais LAPl e LAP2 foram observadas durante todo o desenvolvimento de A.

intermedius e somente em larvas de A. mattogrossensis. O inverso aconteceu com a LAP3,

que foi detectada em todos os estágios de A. mattogrossensis e em larvas de A. intermedius

e a LAP4 foi exclusiva de larvas e pupas de A. mattogrossensis. A a-GPDH mostrou

apenas uma região de atividade em larvas de 4® estádio que se intensificou a partir do

estágio de pupa ao adulto nas duas espécies.

Outras considerações relevantes sobre ontogenia em mosquitos são também

citadas na literatura. Maia & Santos (1999) registraram quatro regiões de atividade nos

sistemas esterase e leucina aminopeptidase em A. albitarsis, sendo ESTl detectada apenas

em larvas de 4° estádio velhas e em pupas. EST2 e EST4 foram presentes em todo o

desnvolvimento e EST3 foi mais característica de larvas do que em pupas. Também foram

registradas quatro regiões de atividade na leucina aminopeptidase durante a ontogenia dessa

espécie. As LAPl e LAP2 foram específicas de larvas, assim como a LAP3 em pupas e

adultos e a LAP4 foi detectada nos três estágios. Somente uma região foi observada para a

a-glicerofosfato desidrogenase, apresentando uma atividade que se intensificou à medida

que se aproximava o estágio adulto.
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II - OBJETIVOS

O Aedes aegypti nos últimos anos, têm causado diversas epidemias, principalmente

de dengue clássico na maioria dos Estados do país, onde já atingiu cerca de 500.000 casos

(Figueiredo, 1996). Atualmente a presença desse vetor no Estado do Amazonas e na

Cidade de Manaus, transmitindo o vírus do dengue, com aproximadamente 29.000 casos

clinicamente diagnosticados durante o ano de 1998 (IMT-AM), têm-se constituído em um

problema crucial de saúde pública nesta cidade, tomando-se necessário estudos que visam o

conhecimento da estrutura e constituição genética de suas populações, por serem requisitos

essenciais para implementar estratégias de controle desse vetor.

O presente estudo têm por objetivo geral, estudar a variabilidade genética e os

padrões ontogenéticos das populações de A. aegypti na Cidade de Manaus, tendo como

objetivos específicos:

1. Caracterizar o padrão isoenzimático das Esterases, Leucina aminopeptidase, a-

glicerofosfato desidrogenase e Malato desidrogenase durante o desenvolvimento

ontogenético;

2. Determinar o perfil eletroforético de dez sistemas enzimáticos (Esterases, Leucina

aminopeptidase, a-Glicerofosfato desidrogenase, Malato desidrogenase, 6-Fosfogliconato

desidrogenase, Isocitrato desidrogenase, Hexoquinase, Fosfoglicomutase, Enzima málica, e

Fosfoglicose isomerase);

3  Determinar as freqüências alélicas e genotípicas de cada loco, estimando a

heterozigozidade intra-loco e média e a proporção de locos polimórficos;
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4. Analisar a estrutura genética de cada população, utilizando-se as estatísticas F de Wright;

5. Estabelecer os índices de similaridade e distância genética entre as populações a partir do

índice de Nei (1978).
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III - MATERIAL E MÉTODOS

in.l. Procedência e Obtenção das Amostras

O material utilizado foi procedente dos seguintes Bairros da Cidade de

Manaus: Centro, Compensa, Coroado e Cidade Nova (Figura 1).

Foram coletadas larvas e pupas em criadouros artificiais nos horários de 7.30

às 11:30 horas da manhã. Os espécimes foram capturados com auxilio de um conta gotas e

transferidos para frascos de boca larga com parte da água do criadouro, acondicionados em

uma caixa térmica de poliestireno e transportados até o insetário do Laboratório de Vetores

da Malária e Dengue do INPA. Os mesmos foram mantidos em cubas esmaltadas de 16 cm

de diâmetro, por 6 cm de altura e cobertas com filò, preso por um elástico, até a emergência

dos adultos. Estes foram transferidos com auxilio de um aspirador entomològico manual

para uma gaiola com armação de madeira e coberta com tela de náilon nas laterais, onde

ocorreram os cruzamentos. Os machos foram alimentados em solução de sacarose a 10% e

o repasto sangüíneo das fêmeas, em um hamster {Mesocricetits auratus). Em seguida, as

fêmeas foram isoladas para postura individual, em copos plásticos contendo papel de filtro

umedecido. Após a oviposição foram identificadas por meio da chave de Consoli &

Lourenço-de-Oliveira (1994). As larvas de cada desova foram transferidas para cubas

esmaltadas individuais, com aproximadamente 500 ml de água destilada onde

permaneceram até o estágio de pupa quando foram recolhidas e colocadas em copos

plásticos até a emergência dos adultos. As larvas foram alimentadas com pó de fígado e

farinha de peixe, na proporção de 1:8, diluídos em 1000 ml de água destilada e 50 ml dessa

mistura distribuída nas cubas. Durante o desenvolvimento das larvas empregou-se a
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Figura 1. Localização das populações de Aedes aegypti analisadas na Cidade de Manaus.



17

metodologia utilizada por Santos et al. (1981), e o mesmo realizou-se em um insetário com

temperatura média de 26 ± 2 °C e umidade relativa entre 80% a 90%. As amostras obtidas

foram mantidas sob congelamento em um freezer a -70 °C.

IIL2. Análise Eletroforética

in.2.1. Preparação das Amostras

Nos estudos Ontogenéticos foram utilizados indivíduos de 4° estádio

larval, pupa e adultos para os seguintes sistemas protéicos: Esterases, Leucina

aminopeptidase, a-Glicerofosfato desidrogenase e Malato desidrogenase. Na análise da

variabilidade genética, utilizou-se indivíduos de 4° estádio para todos os sistemas

enzimáticos, exceto para a-GPDH, onde somente os adultos foram utilizados.

Os espécimes foram homogeneizados individualmente em número de

três por desova em placas escavadas de porcelana, com auxílio de um bastão de vidro,

utilizando-se 15 pi de 2-P-mercaptoetanol a 0,5%(v:v) para larvas, e 20 pl para os adultos,

para impedir a oxidação do material e, consequentemente, a perda da atividade de algumas

enzimas. Após a homogeneização, foram colocados sobre a placa escavada contendo as

amostras, pedaços de papel fino ("yes"), medindo aproximadamente 1,5 cm x 1,5 cm e,

sobre esses, papel de filtro Whatman n°3 (5 mm x 6 mm, para os géis de amido e 2 mm x 7

mm, para os géis de amido-agarose), os quais foram embebidos e, posteriormente,

inseridos verticalmente no gel para aplicação das amostras. O papel fino tem função de

impedir a passagem de resíduos do extrato para o papel de filtro, possibilitando melhor

separação das bandas eletroforéticas.
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Nas análises eletroforeticas utilizou-se o sistema horizontal

(Smithies, 1955 ) e dois tipos de suporte de fracionamento: amido parcialmente hidrolizado

(12,5%) e amido-agarose (2 % e 1% respectivamente) em tampão apropriado. O cozimento

do amido foi realizado em forno microondas com agitação a cada 20 segundos até a

fervura, quando então foi desaerado e colocado sobre placa de vidro (13 cm x 20 cm ), até o

seu resfriamento em temperatura ambiente e transferido para o refrigerador, por cerca de

uma hora, quando estava pronta para receber as amostras. O amido e a agarose foram

cozidos separados até a fervura e só então misturados e desaerados. Esta mistura foi

colocada sobre placa de vidro (20 cm x 20 cm) e após 30 minutos em temperatura

ambiente, o gel estava pronto para receber as amostras.

Após a migração eletroforética, os géis de amido foram fatiados

horizontalmente em duas partes homólogas, e sobre suas superfícies internas expostas

realizou-se as colorações especificas. Nos géis de amido-agarose, as colorações foram

realizadas diretamente sobre eles. Depois de corados, os géis foram incubados em estufa à

3TC até a revelação das zonas de atividade enzimática. Depois foram lavados em solução

de ácido acético glacial, etanol e água destilada na proporção de 1:5:5 (v:v) para realização

das leituras e fotografias.
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in.2.2. Sistemas Enzimáticos

Os dez sistemas enzimáticos utilizados foram: Esterases, Leucina

aminopeptidase, a-Glicerofosfato desidrogenase, Malato desidrogenase, 6-Fosfogliconato

desidrogenase, Isocitrato desidrogenase, Hexoquinase, Fosfoglicomutase, Enzima málica, e

Fosfoglicose isomerase. A tabela 1 apresenta os sistemas tampões empregados e as

condições eletroforéticas utilizadas em cada sistema enzimático.

in.2.2.1. Esterases (E.C.3.L1.1)

As esterases (EST) são enzimas que realizam hidrólise das ligações

do tipo éster. Em seu estudo utilizou-se gel de amido a 12.5% preparado com tampão Tris-

citrato (Tris-0,017 M, ácido cítrico-0,0023 M) pH 8,0. Nas cubas empregou-se o tampão

Borato (ácido bórico 0,3 M) pH 8,0 (Santos, 1992). As pontes entre os eletrodos e o gel,

foram feitas com pano fino (perfex), dobrado em quatro partes iguais. A migração

eletroforética durou até obter-se uma linha de frente de 10 cm a partir do ponto de aplicação

das amostras e processou-se a uma temperatura de aproximadamente 4°C, durante cerca de

15 horas, com um potencial elétrico de 1,6 V/cm de gel. Após a migração, fatiou-se o gel

em duas partes homólogas e realizou-se as colorações utilizando-se substratos

fluorogênicos e a-naftil-acetato.

Nas regiões de atividade reveladas com propionato de 4-metil-

umbeliferona aplicou-se sobre a superfície do gel uma mistura de 1,0 mg do substrato

dissolvido em 0,5 ml de acetona, 1,0 ml de ácido acético 0,2 M, 4,0 ml de acetato de sódio

0,2 M e 5,0 ml de água destilada e observou-se imediatamente em câmara escura sob luz

ultra-violeta, devido a hidrólise do substrato, em virtude da alcalinidade do suporte
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(Hopkinson et aL. 1973). Para a coloração com o substrato a-naftil-acetato foram utilizadas

as mesmas fatias do procedimento anterior, devidamente lavadas em água destilada e

mergulhadas em uma mistura de 40 mg de corante Fast Blue RR Salt dissolvidos em 100

ml de tampão Fosfato (fosfato de sódio monobásico 0,05 M) pH 6,5 e adicionados 4 ml da

solução estoque do substrato a-naftil-acetato (0,5g do éster dissolvidos em 50 ml de água-

acetona 1:1, v:v ) e incubado em estufa a 37°C até a revelação das zonas de atividade.

111.2.2.2. Leucina aminopeptidase (E.C.3.4.11.1)

As leucinas aminopeptidases (LAP) são exopeptidases que

hidrolisam ligações peptidicas de aminoacidos N-terminal de um polipeptidio. No preparo

dos géis dessa enzima utilizou-se o mesmo procedimento para as esterases. A parte

homóloga superior do gel foi mergulhada em uma solução composta por 100 ml de tampão

Tris-maleato (Tris 0,2 M e ácido maléico 0,2 M) pH 6,0; 25 mg do substrato L-leucil-P-

naftilamida (dissolvidos em 0,5 ml de dimetil sulfóxido) e 50 mg de Fast Gamet GBC Salt

e incubada a 37°C, até a visualização das zonas de atividade.

111.2.2.3. GIicerol-3-fosfato desidrogenase (a-glicerofosfato

desídrogenase) (E.C.l.1.1.8)

A a-glicerofosfato desidrogenase ou glicerol-3-fosfato desidrogenase

(a-GPDH) é uma óxido-redutase que catalisa a reação:

Glicerol-3-fosfato + NAD <=> Dehidroxiacetona + NADH H
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No estudo desta enzima utilizou-se tampão Tris-fosfato (Tris- 0,1 M e

fosfato de sódio monobásico 0,1 M) pH 7,4 nas cubas, e no preparo do gel de amido, este

mesmo tampão foi utilizado com diluição de 1:20 em água deionizada (Santos, 1992;

Scarpassa, 1996). Na revelação das zonas de atividade da a-GPDH aplicou-se sobre o gel

uma mistura de reação composta de 440 mg do substrato DL-a-glicerofosfato de sódio, 15

ml do tampão Tris-HCl (Tris 0,06 M) pH 8,0; 15 mg de coenzima NAD; 5 mg de MTT, 5

mg de PMS e 15 ml de ágar a 2%, e incubado a 37°C.

in.2.2.4. Malato desidrogenase (E.C. 1.1.1.37)

A Malato desidrogenase (MDH) é uma óxido-redutase que catalisa a

seguinte reação:

L - malato + NAD <=> oxalacetato + NADH +

A análise desta enzima foi realizada em gel de amido a 12,5%, em

sistema tampão Tris-citrato (Tris 0,074 M e ácido cítrico 0,009 M) pH 8,45 e nas cubas

tampão Tris-citrato (tris 1,37 M e ácido cítrico 0,314 M) pH 8,1 (Steiner & Joslyn, 1979).

Na coloração foi empregada a seguinte mistura: 35 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, 5 mg de MTT, 5 mg de PMS e 10 ml de ágar a 2%. O gel foi incubado em estufe a

37°C, até o aparecimento das bandas (Steiner & Joslyn, 1979).
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ÍII.2.2.5. 6-Fosfogliconato desidrogenase (E.C. 1.1.1.44)

A 6-fosfogiiconato desidrogenase (6-PGDH) é uma óxido-redutase

(descarboxilante) que catalisa a reação:

6-fosfo-D-gliconato + NADP <=> D-ribuiose-5-fosfato + CO2 +

NADPH2

Para análise desta enzima utilizou-se o mesmo procedimento

empregado para Malato desidrogenase. Para a revelação das zonas de atividade, utilizou-se

a parte homóloga do gel da Malato desidrogenase e aplicou-se uma mistura de reação

composta de 35 ml de tampão Tris-HCl 0,1 M pH 7,5; 50 mg de ácido 6-tosfoglicônico, 5

mg de NADP; 5 mg de MTT; 5 mg de PMS e 10 ml de ágar a 2% (Steiner & Joslyn, 1979).

in.2.2.6. Isocitrato desidrogenase (E.C. 1.1.1.42)

A Isocitrato desidrogenase (EDH) é uma óxido-redutase que catalisa

a seguinte reação:

Isocitrato NADP' <=> 2-oxoglutarato CO2 + NADPH

A análise desta enzima foi realizada em gel de amido a 12,5 em

sistema tampão Tris-citrato (Tris 0,009 M e ácido citrico 0,003 M) pH 7,10 e nas cubas

tampão Tris-citrato (tris 0,135 Me ácido citrico 0,040 M) pH 6,9 (Steiner & Joslyn, 1979).

Para a coloração utilizou-se na superfície do gel uma mistura da

reação composta de 50 mg de ácido isocitrato, 35 ml de tampão Tris-HCl 0,1 M pH 7,5;

1,0 ml de MgCb 0,1 M; 5 mg de NADP; 5 mg de MTT; 5 mg de PMS e 10 ml de ágar a
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2%. Em seguida, incubou-se o gel em estufa a 37°C. até a visualização das zonas de

atividade (Steiner & Joslyn, 1979).

111.2.2.7. Hexoquinase (E.C 2.7.1.1)

A Hexoquinase (HEX) é uma transferase que catalisa a seguinte

reação:

D-hexose + ATP o D-hexose-6-fosfato + ADP

Na análise desta enzima utilizou-se a parte homóloga do gel da

Isocitrato desidrogenase. Para a observação das zonas de atividade aplicou-se uma mistura

de reação composta de 50 mg de a-D(+)-glicose, 35 ml de tampão Tris-HCl 0,1 M pH 7,5,

1 ml de MgCh 0,1 M, 5 mg de NADP, 40 mg de ATP, 5 ul de glicose-6-fosfato

desidrogenase (170 unidades/mg de proteína), 5 mg de MTT, 5 mg de PMS e 10 ml de ágar

a 2%. A seguir, incubou-se em estufa a 37°C, até a visualização das bandas (Steiner &

Joslyn, 1979).

111.2.2.8. Fosfoglicomutase (E.C.5.4.2.2)

A Fosfoglicomutase (PGM) é uma isomerase que catalisa a seguinte

reação:

D-glicose-1-fosfato + NADP o D-glicose-6-fosfato + NADPH

Na análise desta enzima, empregou-se gel de amido-agarose (2% e

1% respectivamente). Nas cubas utilizou-se o tampão TEMM (Tris 0,1 M, Anidrido
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Maléico 0,1 M, EDTA 0.01 M e MgCb 0,01 M) pH 7.4 e no gel, este mesmo tampão

diluído em 1; 15 em água deionizada (Santos, 1992).

Para a observação de atividade dessa enzima, utilizou-se uma mistura

de reação composta de 35 mg do substrato a-D-glicose-1-fosfato, 10 ml de tampão Tris-

MgCl2 (Tris 0,1 M e MgCh 0,02 M) pH 8,0; 5 mg de NADP, 5|il de glicose-6-fosfato

desidrogenase (170 unidades/mg de proteína), 5 mg de MTT, 5 mg de PMS e 10 ml de ágar

a 2%. Em seguida, o gel foi incubado a 37°C, até a visualização das bandas.

fll.2.2.9. Enzima málica (E.C.l.1.1.40)

.A Enzima maiica (ME) é uma óxido-redutase que catalisa a reação:

L-malato + NADP' <=> piruvato + CO2 + NADPH

Para análise desta enzima foi utilizado gel de amido a 12,5% em

sistema tampão Tris-citrato (Tris 0.074 M e ácido cítrico 0,009 M) pH 8,45 e nas cubas

Lítio-borato (0,036 M de hidróxido de lítio e ácido bórico 0,194 M) pH 8,25 (Steiner &

Joslyn, 1979).

Na revelação das regiões de atividade empregou-se uma mistura de

reação composta de: 35 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; 5mg de NADP; 5 mg de MTT; 5 mg de PMS e 10 ml de ágar a

2%, e o gel incubado a 37°C até a visualização das bandas (Steiner & Joslyn, 1979).
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fn.2.2.10. Fosfoglicose isomerase (E.C.5.3.1.9)

A Fosfoglicose isomerase (PGI) é uma isomerase que catalisa a

seguinte reação:

Frutose-6-fosfato + NADP o glicose-6-fosfato + NADPH

Para análise desta enzima utilizou-se a parte homóloga do gel da

enzima málica. Na revelação das regiões de atividade, empregou-se uma mistura composta

de: 35 ml de tampão Tris-HCl 0,1 M pH 7,5; 30 mg de substrato frutose-6-fosfato; 5|j1 de

glicose-6-fosfato desidrogenase (170 unidades/mg de proteína); 5 mg de NADP; 4 ml de

MgCb 0,1 M, 5 mg de MTT: 5 mg de PMS e 10 ml de ágar a 2%, e incubou-se a 37°C, até

a visualização das bandas (Steiner & Joslyn, 1979).
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Tabela l. Condições eletroforéticas utilizadas para o estudo dos sistemas protéicos de
Aedes aegypti.

SISTEMA

PROTÉICO

SISTEMA TAMPAO TIPO DE

GEL

Cuba Gel

MIGRAÇÃO

(h) (V/cm Gel)

EST, LA? Borato pH 8,0/ 0,3M Tris-citrato pH 8,0

0,017M/0,0023M

Amido 15 1,5

a-GPDH Tris-fosfato pH 7,4

0,2M/0,2M

1:20 Tampão Tris-fosfato
da cuba

Amido 15 2,3

ÍDH, HEX Tris-citrato pH 6,9

0.135M/0,40M

Tris- citrato pH 7,1

0,009M/0,003M

Amido 15 2,3

PGM TEEM pH 7,4/0,22M 1:15 Tampão TEMM da

cuba

Amido-

agarose

5 6

MDH, 6-

PGDH
Tris-citrato pH 8,1

1,37M/0,314M

Tris-citrato pH 8,45

0,074M/0,009M

Amido 15 2,3

ME, PGI Lítio-borato pH 8,25

0,036M/0,194M

Tris-citrato pH 8,45

0,074M/0.009M

Amido 15 2.0
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ni.3. Análise Estatística

ni.3.1. Determinação das Freqüências Genotípicas e Aiélicas

A denominação dos locos adotada neste trabalho, foi proposta por

Shows et ai (1979) para genes humanos, onde os locos que controlam isoenzimas que

apresentaram mobilidade eletroforética mais anódica, ou seja, com maior distância de

migração, a partir da origem, receberam números menores, exceto para as esterases de

Aedes^ onde o loco que controla as isoenzimas que migram mais rapidamente têm sido

freqüentemente denominado na literatura como EST6 (Saul et ai, 1976). Para a

denominação dos alelos. empregou-se a metodologia de Hutchinson et al. (1983),

utilizando-se o código 100 para o alelo mais comum em cada loco, e os demais alelos do

loco 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 fenotipica, sendo representativo da variação genotipica. Por

essa razão, as freqüências genotipicas são as próprias freqüências fenotípicas.

0 polimorfismo detectado para a maioria dos sistemas estudados pode ser explicado por

mecanismo simples de herança mendeliana do tipo codominante. Por isso, as freqüências

aiélicas foram estimadas diretamente a partir dos dados de freqüência absoluta dos

diferentes genótipos, ou seja, pela contagem direta dos genes, através do programa Biosys-

1 (Swofford & Selander, 1981). Utilizou-se ainda, o teste de qui-quadrado para verificar se

as freqüências genotípicas estavam de acordo com o modelo de equilíbrio de Hardy-

Weinberg, calculado pelo programa acima citado.
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III.3.2. Estimativa do Número de Locos Polimórficos e

Heterozigosidade Média

A quantidade de variação existente em uma população natural,

pode ser expressa numericamente pela proporção de locos polimórficos, ou simplemente o

polimorfimo da população (Ayala & Kiger,1984). Geralmente define-se loco polimòrfico,

baseando-se em dois critérios: um que considera que o alelo mais comum apresenta

freqüência igual ou inferior a 0,99 (Morton et al.^ 1966) e o outro leva em conta que o alelo

mais fi*equente tenha freqüência igual ou menor que 0,95 (Ayala, 1982). Em nossas

análises, utilizou-se um outro critério que considera um loco polimòrfico se alguma

variação for registrada na população, independente da freqüência dos alelos observados

(Swofford & Selander, 1981). Este critério, que pode ser chamado "sem critério

quantitativo", é adequado, 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, 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, utilizando-se as fórmulas

abaixo:
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S das herozigosidades intraloco observadas

Hobs

Número total de locos amostrados

Hesp

I das herozigosidades intraloco esperadas

Número total de locos amostrados

1II.3.3. Análise da Estrutura Genética das Populações Através das

Estatísticas F de Wright.

As estatísticas F de Wright baseiam-se em um modelo de estrutura

populacional onde a população total está subdividida em demes ou subpopulações que

podem encontrar-se isoladas ou não. Para Wright (1940; 1951; 1965), os valores do F

estatístico (Fis, Fit e F^t,) descrevem a estrutura genética de populações, em organismos

diplóides com as seguintes inter-relações teóricas: (1 - Fu) = (1 - Fst) . (1 - Fis), e podem ser

definidos em termos de heterozigosidade observadas e esperadas. Fis e Fit medem os

desvios das freqüências genotípicas do equilíbrio de Hardy-Weinberg nas subpopulações e

na população total, respectivamente. O Fis, ó ainda, o coeficiente de "inbreeding' entre

indivíduos dentro da subpopulação. O valor de Fst mede o grau de diferenciação genética

entre as subpopulações (Nei, 1987; Avise, 1994). Segundo Kimura & Ohta (1971) este

valor é o efeito da diferenciação das freqüências gênicas entre as subpopulações. O Fis e o
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Fst são também chamados índices de fixação (Fj) que pode ser calculado através da seguinte

fórmula:

Fj ~ 1 - (hobs í hesp)

onde hobs e hesp são as freqüências observadas e esperadas dos heterozigotos no loco. Os

valores positivos para o índice de fixação indicam deficiência de heterozigotos, enquanto que

os negativos indicam excesso dos mesmos. As análises dos três F estatísticos foram

realizadas utilizando-se o programa Biosys-1.

III.3.4. Análise de Distância Genética entre as Populações

A similaridade genética de Nei se fundamenta na probabilidade de

amostrar alelos idênticos entre duas populações, dividida pela probabilidade de amostrar

alelos idênticos em cada uma das duas populações. E obtida através da seguinte fórmula:

xy

I =

V(x y)

onde X é a freqüência do alelo .\ na população x e y a freqüência do mesmo alelo na

população y. 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= - In I
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A similaridade segue uma escala de O a 1 e a distância de O a x

(infinito). Os valores de distância genética de Nei (1978) foram calculados utilizando-se o

programa Biosys - 1.

111.3.5. Análise de Dendrograma

Com base na matriz de distância e similaridade genética entre as

populações, foi construído um dendrograma, mostrando o agrupamento das mesmas a partir

de suas freqüências alélicas. Na construção do dendrograma foi utilizado o método

LTGMA do programa Biosys - 1 (unweighted pairing group method with arithmetic mean)

onde a distância inter-cluster é definida como sendo a média entre todas as distâncias

pareadas dos membros dos dois grupos (Weir, 1990). Através deste método, as populações

com menores distâncias são sucessivamente agrupadas até construir um diagrama

hierárquico que representa a proximidade das diferentes populações a diferentes níveis de

distância genética (Swofford & Selander, 1981).
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IV-RESULTADOS

rv.l. Padrões eletroforétícos

IV. 1.1. Esterases

A análise das esterases durante o desenvolvimento ontogenético de A.

aegypti com o emprego do propionato de 4-metil umbeliferona e a-naftil acetato revelou

quatro regiões de atividade eletronegativas denominadas EST6, EST5, EST4 e EST3,

(figura 2). Como citado anteriormente, as isoenzimas de migração mais rápida deste

sistema, são freqüentemente descritas na literatura como EST6 (Saul et ai, 1976), neste

trabalho adotou-se esta mesma nomenclatura. A EST6 revelou-se em todos os estágios de

desenvolvimento. Esta região de atividade foi revelada próxima a linha de frente de

migração no gel, apresentando-se com perfil monomórfico, bandas relativamente grandes e

intensamente coradas nos dois substratos utilizados.

A EST5 apresentou-se em larvas, pupas e adultos, com maior intensidade de

coloração em larvas. Esta região foi observada em ambos substratos utilizados. Nas análises

populacionais (Figura 3), considerou-se somente os perfis eletroforéticos detectados em

larvas de 4° estádio com a utilização do a-naftil acetato. A região da EST5 no referido

estágio ficou bem caracterizada com as condições eletroforéticas empregadas,

possibilitando sugerir que essa esterase seja controiada pelo loco EST5, com um

polimorfismo constituído por três alelos codominantes denominados EST5* 100, EST5*98 e

EST5*94, observados nas quatro populações estudadas. Nas populações analisadas, os

indivíduos heterozigotos apresentaram um fenótipo constituído por duas bandas de mesma

intensidade, sugerindo uma estrutura monomérica para a enzima.
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Figura 2. Padrões eletroforéticos das esterases, mostrando as regiões de atividade durante o

desenvolvimento ontogenético de Aedes aegypti. Eletroforese em gel de amido. Sistema
tampão Tris-citrato-borato pH 8,0. Migração no sentido indicado. Amostras: 1 a 4 = larvas
de 4 estádio, 5 a 9 = pupas e 10 a 14 = adultos.
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Figura 3. Padrões eletroforéticos das esterases em indivíduos de 4° estádio larval de Aedes

coradas em a-naflil acetato (A) e propionato de 4-metil-umbeliferona (B),

destacando-se os fenótipos do loco EST5. Eletroforese em gel de amido. Sistema tampão

Tris-citrato-borato pH 8,0. Migração no sentido indicado. Amostras: 12 a 14 =
EST5*100/EST5''IOO\ 2, 7 e 9 = EST5''98/ESr5''I00\ 1,8 e 15 = EST5''98/EST5*98\ 3 e 4
= EST5''94/EST5*98\ 6 = EST5''94/EST5''94\ 5, 10 e 11 = EST5*94iESr5''I00.
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As EST4 e EST3 mostraram-se presentes com intensidade de coloração

irregular durante todo o ciclo de vida desse inseto. Em larvas de 4° estádio essa intensidade

foi relativamente fraca em relação as outras regiões detectadas para esta enzima. Estes

resultados foram obtidos com os dois substratos empregados, sugerindo que estas

isoenzimas sejam controladas geneticamente pelos locos EST4 qEST3, respectivamente.

O loco EST-f apresentou um baixo polimorfismo em todas as populações

estudadas, com dois alelos, EST4*I00 e EST4*98. No entanto, para o loco EST3 encontrou-

se três alelos codominantes {EST3*100, EST3*96 e £573*95) nas populações do Centro e

Bairro Coroado e dois {EST3*100 e EST3*96) para a população da Compensa. Neste loco

verificou-se também um baixo nivel de polimorfísmo nas populações dos Bairros

Compensa, Centro e Coroado e monomorfímo na população da Cidade Nova. Os

indivíduos heterozigotos para os locos EST4 e EST3 apresentaram duas bandas de mesma

intensidade, sugerindo uma estrutura monomérica.

rv.1.2. Leucina aminopeptidase

O padrão eletroforético das isoenzimas de leucina aminopeptidase durante o

desenvolvimento ontogenético (Figura 4), mostrou seis zonas de atividade, todas

eletronegativas e denominadas de LAPl a LAP6.

O perfil eletroforético revelado pela LAPl, LAP4 e LAP6 indica que estas

isoenzimas sejam características de larvas de 4° estádio. A LAP2 e a LAP5 foram reveladas

durante todo o desenvolvimento ontogenético com baixa intensidade de coloração em

pupas. A LAP3 apresentou um perfil indicando ser específica dos estágios de pupas e

adultos.
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Figura 4. Padrões eletroforéticos da leucina aminopeptídase, mostrando as regiões de

atividade durante o desenvolvimento ontogenético de Aedes aegypti. Eletroforese em gel de

amido. Sistema tampão Tris-citrato-borato pH 8,0. Migração no sentido indicado.

Amostras: 1 a 4 = larvas de 4° estádio, 5 a 9 = pupas e 10 a 14 = adultos.
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Os dados sugerem a ocorrência de seis locos, sendo que desses, apenas

LAP2 e LAP5 apresentaram variação nas quatro populações (Figura 5). O loco LAP6

apresentou variação somente na população do Bairro Compensa e Centro. Nestes três locos,

foram detectados dois alelos de ação codominante para cada um deles, denominados:

UP2*I00, LAP2*98, LAP5*100, LAP5*98, LAP6*I00 e LAP6*98. Os indivíduos

heterozigotos mostraram um fenótipo constituído de duas bandas, característico de

proteínas com estrutura monoméríca. Os locos LAPI e LAP4 foram monomórfícos nas

quatro populações estudadas.

IV. 1.3. a-Glícerofosfato desidrogenase

O perfil eletroforético da a-glicerofosfato desidrogenase revelado durante o

desenvolvimento ontogenético desta espécie, mostrou duas regiões monomórfícas próximas

à origem e eletronegativas (Figura 6A). Estas duas regiões foram denominadas de a-

GPDHl e a-GPDH2. A a-GPDHl, a forma mais anódica, revelou-se durante todo o

desenvolvimento, com fraca atividade em larvas de 4°estádio, intensificando-se em pupas e

atingindo o máximo de sua atividade no estágio adulto. A a-GPDH2 foi revelada muito

próxima á origem e característica de larvas de 4° estádio.

As análises para o estudo da varíabilidade genética foram realizadas em

extratos de adultos e os resultados mostraram monomorfísmo para esta enzima nas quatro

populações estudadas (Figura 6B).
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Figura 5. Padrões eletroforéticos da leucina aminopeptidase em larvas de 4° estádio de

Aedes aegypti^ destacando-se os fenótipos do loco LAP2, LAP5 e LAP6. Eletroforese em

gel de amido. Sistema tampão Trís-citrato-borato pH 8,0. Migração no sentido indicado.

Amostras: 1,2,3 e 11 = LAPl^^QS/LAPl^^lOO-, 4 a 10 e 12 a 15 = LAP2*100/LAP2''i00. 4 e
10 = LAP5*98/LAP5*98\ 1,3,11 a 13 = LAP5*98/LAP5''100\ 2,5,6 a 9,14 e 15 =

LAPS^^lOO/LAPS^iOO. 4 = LAP6''98 LAP6*98\ 1 3,2 qS LAP6*iOO/LAP6*IOO.
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ÍV.1.4. xMalato desidrogenase

O perfil eletroforético da malato desidrogenase constituiu-se de duas regiões

de atividade enzimática, uma representada por bandas anódicas denominada MDHl e uma

outra catódica MDH2. Essas regiões expressaram-se tanto em larvas de 4° estádio, como

em pupas e adultos, sem nenhuma modificação na intensidade de coloração, indicando a

existência de dois locos que controlam geneticamente esta enzima MDHl e MDH2 (Figura

7).

Admite-se que o loco MDHl seja geneticamente controlado pelos alelos

MDHI* 100 qMDH 1*110. que apresentaram variação nas quatro populações analisadas. Os

indivíduos heterozigotos exibiram seus fenótipos constituídos por três bandas, com a

intermediária mais intensa, sugerindo uma estrutura dimérica para a enzima. O loco MDH2,

mostrou-se monomórfico nas quatro populações.

IV.1.5. 6-fosfoglíconato desidrogenase

A 6-fosfogliconato desidrogenase apresentou um perfil eletroforético em

larvas de 4° estádio constituído de uma única região de atividade, eletronegativa e próxima

à origem. Esta enzima mostrou um perfil monomórfico em todas as populações analisadas,

constituído de bandas de intensidade de coloração média (Figura 8).

rv.1.6. Isocitrato desidrogenase

O perfil eletroforético da isocitrato desidrogenase constituiu-se de uma única

região de atividade, eletronegativa, denominada IDH (Figura 9), geneticamente controlada

pelo loco IDH que mostrou-se variável nas quatro populações, com a expressão de dois
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Figura 6. Padrões eletroforéticos da a-glicerofosfato desidrogenase, mostrando as regiões
de atividade durante o desenvolvimento ontogenético (A) e em adultos (B) de Aedes

<^&gypíi. Eletroforese em gel de amido. Sistema tampão Tris-fosfato pH 7,4. Migração no

sentido indicado. Amostras (A): 1 a 4 = larvas de 4° estádio, 5 a 9 = pupas e 10 e 11 =
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Figura 7. Padrões eletroforéticps da malato desidrogenase, mostrando as regiões de
atividade durante o desenvolvimento ontogenético de Aedes aegypti, destacando-se os

fenótipos do loco MDHl. Eletroforese em gel de amido. Sistema tampão Tris-citrato pH
8,45, pH 8,1. Migração nos sentidos indicados. Amostras; 1 a 5 = larvas de 4° estádio, 6 a
10 = pupas e 11 e 15 = adultos. 1,6 e 9 — MDHl'^llO/MDHl'^110\ 2 a 5, 7, 8 e 11

MDHI^IOO/I^ÍDHI^^JIO: 10 e 12 a 15 = MDH]*100/MDHI*I00.
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Figura 9. Padrões eletroforéticos da isocitrato desidrogenase em larvas de 4° estádio de

Áedes aegypti^ destacando-se alguns fenótipos do loco IDH. Eletroforese em gel de amido.

Sistema tampão Tris-citrato pH 7,1 pH 6,9. Migração no sentido indicado. Amostras: 1 a 9

^IDH^^IOO/IDH^^IOO- 10 a V:> = IDH*10Q/1DH''1 iO\ = ÍDH*}10/IDH*I10.
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alelos codominantes IDH*100 e IDH*I10 para este loco nas populações estudadas. Os

indivíduos heterozigotos para este loco apresentaram seus fenótipos constituídos de três

bandas, com a intermediária mais intensa, sugerindo que a estrutura da enzima seja

dimérica.

IV.1.7, Hexoquínase

Nesta enzima detectou-se um perfil eletroforético formado por duas regiões

de atividade, todas eletronegativas HEXl e HEX2 (Figura 10). Estas regiões foram

monomórficas nas quatro populações analisadas, com a presença de uma única banda em

cada uma delas, e intensidade de coloração fraca.

rV.1.8. Fosfoglicomutase

O perfil eletroforético da fosfoglicomutase revelou a presença de uma única

região eletronegativa, próxima á origem e de forte intensidade de coloração denominada

PGM (Figura 11). Observou-se também a presença de alozimas, contendo a forma primária

e sua forma secundária correspondente, com mobilidade maior e intensidade de coloração

menor que a forma primária.

Admite-se que esta região seja geneticamente controlada pelo loco PGM,

constituído por três alelos codominantes, denominados PGM* 100, PGM* 105 e PGM* 115.

Observou-se variação neste loco, indicando a existência de polimorfismo em todas as

populações analisadas. Os indivíduos heterozigotos apresentaram um padrão formado por

duas bandas principais, o que sugere que esta enzima apresente uma estrutura monomérica.
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Figura 10. Esquema do perfil eletroforético da hexoquinase em larvas de 4° estádio de

Áedes aegypíi. Eletroforese em gel de amido. Sistema tampão Tris-citrato pH 7,1 pH 6,9.

Migração no sentido indicado.



♦ 1.

- PGM

3  4 5 6 7 8 9 10 l"! 12 13 14

Figura 11. Padrões eletroloréticos da fosfogücomutase em larvas de 4° estádio de Aedes

^^gypti, destacando-se alguns fenótipos do loco PGM. Eletroforese em gel de amido-

agarose. Sistema tampão TEMM pH 7,4. Migração no sentido indicado. Amostras: 1 =

PGM-^m/PGWl05\ 2 a 5 = PGW}0Q/PGM*115\ 6 a 11 = PGW10Q/PGW100\ 12 a

14 = PGM*I05/PGM*n5.
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IV. 1.9. Enzima málica

O perfil eletroforético mostrou apenas uma região de atividade eletronegativa

para a enzima málica, que se caracterizou por apresentar bandas de intensidade de

coloração forte (Figura 12). É possível que esta região seja geneticamente controlada pelo

loco ME, que foi monomórfico em todas as populações.

rV.1.10. Fosfoglicose isomerase

O perfil da fosfoglicose isomerase apresentou somente uma região

eletronegativa e de posição anódica sobre o gel, denominada PGI (Figura 13), O controle

genético nesta região foi interpretado como resultante do loco PGI, com dois alelos

codominantes denominados PGI* 100 e PGI* 105.

A variação observada, indicou a ocorrência de polimorfimo no loco PGI nas

populações do Bairro Cidade Nova e Centro da Cidade de Manaus, com a presença dos

alelos PGI *100 e PGI* 105. As demais populações foram monomórficas para este loco. Os

fenótipos observados nos indivíduos heterozigotos, sugerem que os mesmos sejam produto

de uma enzima dimérica.

IV.2. Análise Populacional

rV.2.1. Freqüências Alélicas e Genotípicas

Conforme os dados da tabela 2, verificou-se que dos 18 locos estudados, oito

{EST6, LAPI, LAP4, HEXI, HEX2, ME, 6-PGDH, a-GPDHI) foram monomórficos em

todas as populações. Entre os demais locos, sete (EST5, EST4, LAP2, LAP5, IDH, MDHl e
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Figura 12. Padrões eletroforéticos da enzima málica em larvas de 4° estádio de Aedes

cisgypti. Eletroforese em gel de amido. Sistema tampão Tris-citrato pH 8,45, Lítio-borato

pH 8,25. Migração no sentido indicado.

m
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Figura 13. Esquema do perfil eletroforético da fosfoglicose isomerase em larvas de 4°

estádio Aedes ci&gypiL destacando-se os fenótipos do loco PGI. Eletroforese em gel de

amido. Sistema tampão Tris-citrato pH 8,45, Lítio-borato pH 8,25. Migração no sentido

indicado. Amostras: 1,2,4,6 a 8,10 e 12 = PGI*IOO/PGI*IOO\ 3,9,11 e 14 =

PGI^^IOO/PGI^IOS-, 5 = PGI^IOS/PGI^^IOS.
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PGA^f) apresentaram variabilidade genética nas quatro populações analisadas. O loco EST3

apresentou variação nas populações dos Bairros Compensa, Centro e Coroado. O loco

LAP6 variou somente, nas populações dos Bairros Compensa e Centro. O loco PGl

apresentou polimortismo nas amostras dos Birros Cidade Nova e Centro e monomorfismo

nas amostras do Bairro Compensa e Coroado.

Considerando-se as freqüências alélicas dos locos polimórficos nas

quatro populações, observou-se que as mesmas não mostraram diferenças significativas

para a maioria dos locos, e o maior número de alelos (três) foi observado nos locos EST5,

EST3 e PGM. No loco EST5 a freqüência do alelo EST5*I00 mostrou-se elevada (0,900) na

população da Compensa, em relação ás freqüências apresentadas para este mesmo alelo nas

populações da Cidade Nova (0,494), Centro (0,406) e Coroado (0,461).

De acordo com os resultados (Tabela 2), verificou-se a presença de

alelos com freqüências baixas, observados nos locos EST4 {EST4*98 - 0,011) nas

populações da Compensa e Cidade Nova: EST3 iEST3*96 - 0,006) na Compensa, e LAP6

{LAP6*98 - 0,011) nas populações da Compensa e Centro. Na Compensa, observou-se

ainda a ausência do alelo EST3*93 no loco EST3.

\s freqüências genotipicas observadas e esperadas e os valores de

qui-quadrado obtidos, estão representados nas tabelas de 3 a 6. Os dados encontrados para a

população da Compensa (Tabela 3), mostram que os valores de qui-quadrado não foram

significativos para a maioria dos locos, evidenciando que os mesmos encontram-se em

equilibrio de acordo com o modelo de Hardy-Weinberg. Exceções foram observadas para

os locos EST5, LAP6, MDHl e PGM. os quais apresentaram desvios significativos {y^=
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Tabela 2. Freqüência alélica de 18 iocos enzimaticos estudados em populações áQÂedes

Loco Aielos Compensa

População

Cid.Nova Centro Coroado

EST3 n 90 90 90 90

100 0,994 1,000 0,917 0,922

96 0,006 0,000 0,022 0,044

93 0,000 0,000 0,061 0,033

EST4 n 90 90 90 90

100 0,989 0,989 0,933 0,956

98 0,011 0,011 0,067 0,044

FST5 n 90 90 90 90

100 0,900 0,494 0.406 0,461

98 0.072 0,439 0,472 0,372

94 0,028 0,067 0,122 0,167

EST6 n 90 90 90 90

100 1,000 1,000 1,000 1,000

1.API n 90 90 90 90

100 1,000 1,000 1.000 1,000

LAP2 n 90 90 90 90

100 0,567 0,550 0,628 0,450

98 0,433 0,450 0,372 0,550

LAP4 n 90 90 90 90

100 1,000 1,000 1,000 1,000
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Tabela 2 - Conti.

Loco Alelos Compensa

População

Cid. Nova Centro Coroado

LAP5

100

98

n  90

0,767

0,233

90

0,811

0.189

90

0,744

0,256

90

0,767

0,233

LAP6

100

98

n  90

0,989

0,011

90

1,000

0,000

90

0.989

0,011

90

1.000

0.000

PGI

105

100

n 90

0,000

1.000

90

0.206

0,794

90

0.033

0.967

90

0,000

1,000

IDH

110

100

n 90

0,311

0,689

90

0,183

0,817

90

0.200

0,800

90

0,128

0,872

MDHl

110

100

n  90

0,350

0.650

90

0.217

0.783

90

0.300

0.700

90

0,422

0,578

PGM

115

105

100

n 90

0,183

0,050

0,767

90

0,167

0,139

0,694

90

0.211

0.183

0,606

90

0,183

0,167

0,650

HEXI

100

n 90

1.000

90

1,000

90

1,000

90

1,000
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Tabela 2 - Conti.

Loco Alelos Compensa

População

Cid. Nova Centro Coroado

HEX2 n 90 90 90 90

100 1,000 1,000 1,000 1,000

ME n 90 90 90 90

100 1,000 1,000 1,000 1,000

6-PGDH n 90 90 90 90

100 1,000 1,000 1,000 1,000

a-(}PDHl n 90 90 90 90

100 LOOO 1.000 1,000 1,000
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33.649. gl=3. P<0.001: x"=179.006. gl=i. P<0.001; x"=^--^73. gl=l. P<0.05; x^=8.556,

gl=3, P<0,05; respectivamente).

Na tabela 4 encontram-se os oito locos polimórficos EST5, EST-f, LAP2,

LAP5, PGL IDH, MDHE e PGM, analisados na população da Cidade Nova. Observou-se

desvios significativos para os locos EST5, EST4, LAP2 e PGl com valores de x^=73,682,

gl=3, P<0,001; x'=179,006 gl=l, P<0.001; x'=17,780, gl=l, P<0,001; x'=53,653, gl=l,

P<0,001, respectivamente. Contudo, nos demais locos os valores de qui-quadrado não

foram significativos, indicando que os mesmos encontram-se em equilibrio conforme o

modelo de Hardy-Weinberg.

Na população do Centro (Tabela 5), detectou-se um número maior de locos

polimórficos ESTS, EST4, EST5, IAP2, UP5, LAP6, PGL IDH, MDHl e PGM„ como

também, de locos que mostraram desvios significativos do modelo de Hardy-Weinberg. Os

testes de qui-quadrado evidenciaram que encontram-se em equilibrio apenas os locos LAP5,

IDH e MDHL Os valores de qui-quadrados para os demais locos EST3, EST4, EST5, LAP2,

LAP6. PGIqPGM{x^=UJ%6, gl=3. P<0.01: x"=^7.672, gl=l. P<0,001: x"=22,067, gl=3,

P<0.001: x"=23-109. gl=l. P<0.001; x" = 179.006. gl=l. P<0.001; x"=10.603. gl=l, P<0,01;

X^=16,160, gl=3. P<0.01, respectivamente), indicam desequilibrio em relação ao modelo de

Hardy-Weinberg.
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Tabela 3. Distribuição das íreqüências genotipicas observadas e esperadas para os locos
polimorficos de Aedes aegypti. na população da Compensa. G1 = graus de liberdade. ns=
não significativo.

LOCOGenótipoObservadoEsperado
■)

rG1P

EST3EST3*100EST3*J008989,000

EST3*J00'EST3*9611,000

EST3*96EST3*9600,0000,0001ns

EST4EST4*I00 EST4*1008888,006

EST4*100 EST4*9821,989

EST4*98 EST4*9800,0060.0061ns

EST5EST5*I00,EST5*1007672,855

EST5*I00 EST598511,765

EST5*100 EST5*9454,525

EST5*98 EST5*9840,436

EST5*98 EST5*9400,363

EST5*94 EST5*9400.05633,649<0,001

LAP2LAP2*I00 LAP2*1002728,777

[AP2*100 LAP2*984844,447

LAP2*98 LAP2*981516,7770,5821ns
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Tabela 3 - Conti.

LOCOGenótipoObservadoEsperado
7

f01P

LAP5LAP5*}00 LAP5*1005552,810

LAP5*100 LAP5*982832,380

LAP5*98 LiP5*9874,8101,6801ns

LAP6LAP6*100 LAP6*1008988,006

LAP6*J00 LAP6*9801,989

LAP6*98 LAP6*9810,006179,0061<0,001

IDHÍDH^^IIO IDH*1I0
-7
/8.603

IDH''110 IDH* 1004238,793

1DH*100 1DH*1004142,6030,6241ns

MDHlMDH1*I10MDH1*1101610,911

MDH1*110MDH1*1003141.179

MDHl* 100 MDHl* 1004337.9115,5731<0,05

PGMPGM* 115 PGM* 11572,950

PGM* 115 PGM* 10511,659

PGM* 115 PGM* 1001825,441

PGM* 105 PGM* 10500,201

PGM* 105 PGM* 10086,939

PGM* 100 PGM* 1005652,8108..<0,05
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Tabela 4. Distribuição das freqüências genotípicas observadas e esperadas para os locos
polimorficos áQAedes aegypti. na população da Cidade Nova. G1 = graus de liberdade. ns=

LOCOGenótipoObservadoEsperadoG1P

EST4EST4*I00 EST4*I008988,006

EST4*I00/EST4*9801,989

EST4*98/EST4*9810,006179,0061<0,001

EST5EST5*100 EST5*I004221,877

EST5*100EST5*9839,279

EST5*I00EST5*945.966

EST5*98 EST5*98J J17.212

EST5*98 EST5*94105,296

EST5*94 EST5*9400,36973,6823<0,001

LAP2LAP2*!00LAP2*I003727,101

LAP2*IOOLAP2*982544,799

LAP2*98 LAP2*982818,10117.7801<0,001

LAP5LAP5*I00 LAP5*I006059,134

LAP5*m LAP5*982627,732

LAP5*98 LAP5*9843,1340,3601ns

PCjIPGI*J05 PCjI*I05153,721

PÜI*105 PGI*IOO729.559

PGI*IOOPGI*IOO6856,72153.6531<0,001



58

Tabela 4 - Cont.

LOCOGenótipoObservadoEsperadoX"G1 P

IDHIDH* 110 IDH''110I2,950

IDH*110IDH*1003127,101

IDH" 100IDH* 1005859,9501,9131 ns

MDHlMDH1*110MDH1"11044,140

MDH1*110MDH1"1003130,721

MDHl" 100 MDHl" 1005555,1400.0081 ns

PCMPGM"115 PGM"11542,430

PGM"115 PGM"10564,190

PGM"115 PGM"1001620,950

PGM"105 PGM"10501,676

PGM"105 PGM"1001917,458

PGM"100 PGM"1004543,2964,8453 ns
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Tabeia 5. Distribuição das Ireqüéncias genotipicas observadas e esperadas para os locos
poiimorficos de Aedes aegypti. na população do Centro. G1 = graus de liberdade, ns = não

LOCOGenótipoObservadoEsperadorG1P

EST3EST3*100 ESTS^^IOO7775,587

EST3''100EST3''9623.687

EST3*100EST3''93910,140

EST3*96EST3*9600,034

EST3*96EST3*9320,246

EST3*93 EST3*9300.30713,786<0,01

FST4EST4''100EST4''}008478.369

EST4*I00 EST4*98011.263

EST4*98 EST4*9860,36997,6721<0,001

EST5EST5*100 EST5*I002214,682

EST5*100 EST5''981634,665

EST5*100 EST5*94138,972

EST5*983019.944

EST5*98 EST5*94910,447

EST5*94 EST5*9401,29122.0673<0,001

LAP2LAP2*I00LAP2*I004635,352

LAP2*100 UP2*982142.296

LAP2*98 LAP2*982312.35223,1091<0,001
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Tabela 5 - Cont.

LOCO Genótipo Observado Esperado X" Oi P

LAP5 LAP5*I00 L4P5*100 49 49,782

LAP5*100 LAP5*98 36 34,436

LAP5*98 UP5*98 5 5,782 0,189 1  ns

LAP6 LAP6*I00IAP6*100 89 88,006

LAP6*I00LAP6*98 0 1,989

L4P6*98 LAP6*98 1 0,006 179,006 1  <0,001

PGI PG/*/^5 PGI''105 1 0,084

PGI* 105 PGI* 100 4 5,832

PGI* 100 PGI* 100 85 84,084 10,603 1  <0,01

IDH IDH*II0IDH*I10 2 3,520

IDH*IIOIDH*IOO 32 28,961

IDH* 100 IDH* 100 56 57,520 1.015 1  ns

MDHl MDHI *110 MDHI *110 8 7,994

MDHl *110 MDHl *100 38 38,011

MDHI *100 MDHI *100 44 43,994 0,000 1  ns
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Tabela 5 - Cont.

LOCOGenótipoObservadoEsperadoZ' G1 P

PGMPGM*I15.PGM*11513,927

PGM*I15^PGM*10547,006

PGM*115PGM*1003223,140

PGM*105/PGM*10502,950

PGM* 105 PGM* 1002920,095

PGM* 100 PGM* 1002432,88316.160 3 <0,01
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Tabela 6. Distribuição das freqüências genotipicas observadas e esperadas para os locos
polimorficos de Aedes aegypii. na população do Coroado. G1 = graus de liberdade. ns= não
sisnificativo.

LOCOGenótipoObservadoEsperadoX'G1 P

EST3EST2*I00^EST2*1007676,508

EST3*100 ESTS^^ÇÓ87,419

EST3*I00EST3*9365,564

EST3*96EST3*9600.156

EST3*96 EST3*9300,268

EST3*93 EST3''9300,0840.5913 ns

i:sT-4ESTA^^IOO ESTA^^IOO8682.156

ESTA^^IOO A;V7V*9^07.687

EST4*98 EST4''9840,156102,3091 <0,001

EST5EST5*100EST5*I003219,011

EST5*100EST5*98831,067

EST5*100 EST5*941113.911

EST5*98 EST5^982412.352

EST5*98 EST5''941111,229

EST5*94 EST5*9442,43038,6133 <0,001

LAP2LAP2*100L4P2*I002518,101

LAP2*100 L4P2*983144,799

LAP2*98 L4P2*983427.1018,6371 <0,01
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Tabeia ò - Cont.

LOCOGenótipoObservadoEsperado
•}

X'01P

LAP5LAP5*100 LAP5*J004952,810

LAP5*}00 LAP5*984032,380

LAP5*98 LAP5*98l4,8105,0861<0,05

IDHIDH*110 IDH*11041,413

IDH* 110 IDH* 1001520,173

1DH*I001DH*I007168,4136,1581<0,05

MDHlMDHl*110MDHI*1101515,922

MDH1*II0MDH1*I004644,156

MDHl* 100 MDHl *1002929,9220,1591ns

PGMPGM*115 PGM*11502,950

PGM* 115 PGM* 10565,531

PGM* 115 PGM* 1002721.570

PGM* 105 PGM* 10512,430

PGM*105 PGM* 1002219,609

PGM* 100 PGM* 1003437,9115,893ns
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Com base nos dados da tabela 6. pode-se verificar que a população do

Coroado, também apresentou desvios significativos para maioria dos locos polimórficos

{EST5, EST4, LAP2. LAP5 e IDH), cujos valores de qui-quadrados (x^=38,613, gl=3,

P<0.001; x^=102,309, gl=l, P<0.001: x"=8,637, gl=l, P<0,01; x^=5,086, gl=l, P<0,05;

X"=6.158, gl=l, P<0,05). Os locos EST3, MDHI e PGM apresentaram valores de qui-

quadrado estatisticamente não significante ao nível de 5%, o que caracteriza a não

existência de diferenças significativas entre as freqüências genotipicas observadas e

esperadas nos respectivos locos.

rv.2.2. Estimativa das Medidas de Variabilidade Oenética e Coeficiente F

de Wright

Na tabela 7 são apresentadas as medidas de variabilidade genética das quatro

populações. Os dados mostram que o número médio de alelos por loco variou entre 1,6 ± 0,2 e

1,7 = 0,2, a proporção de locos polimórficos foi de 44,4% a 55,6% e as heterozigosidades

médias observadas e esperadas variaram entre 0,152 ± 0,052 a 0.109 ± 0,037, e 0,174 ± 0,052

a 0.131 ± 0,046, respectivamente.

A população do Centro apresentou-se como a mais polimorfica (P=55,6%),

com maior número de alelos por loco (1,7 ± 0,2) e maior heterozigosidade média observada

(Ho= 0,152 ± 0,052). A menor variabilidade foi verificada nas populações do Coroado e da

Cidade Nova, ambas com valor de P=44,4% e número médio de alelos por loco 1,6 ± 0,2.

Também nesta última, foi detectado menor heterozigosidade média observada (Ho=0,109 ±

0.037) O maior valor de heterozigosidade média esperada (He=0,174 ± 0,52) foi detectado na

população do Centro, e o menor na população do Bairro Compensa (He=0,131 ± 0,046).
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Nas tabelas de 8 a 11 constam as heterozigosidades observadas e esperadas

dos locos polimórficos, e os coeficientes (F) de Wright de cada população. Baseado nesses

dados, verificou-se que dos nove locos polimorficos detectados na população do Bairro

Compensa (Tabela 8) cinco mostraram deficiência de heterozigotos (EST5, LAP5, LAP6,

MDHl e PG/W), e entre os demais locos com excesso de heterozigotos, o maior índice foi

encontrado no loco IDH (-0,089) e o menor no loco EST3 (-0,006). No Bairro Cidade Nova

(Tabela 9), apenas dois locos {IDH qMDHI) exibiram excesso de heterozigotos (F= -0,150 e

-0,015, respectivamente), e os demais locos apresentaram deficiência de heterozigotos como

indicados pelos seus valores positivos.

Na população do Centro da Cidade de Manaus (Tabela 10), observou-se que

quatro dos dez locos polimorficos apresentaram excesso de heterozigotos {LAP5, IDH,

MDHI e PGM). Entre estes, foi detectado maior valor no loco PQM (-0,301) e o menor no

loco MDHI{-0,005). A população do Bairro Coroado (Tabela 11), apresentou excesso de

heterozigotos em quatro locos {EST3, IAP5, MDHI e PGM), cujo maior valor foi

verificado no loco LAP5 (-0,242) e o menor no loco MDHI{-0,04%). Nos locos EST4,

EST5, LAP2 e IDH detectou-se deficiência de heterozigotos.
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Tabela 7. Variabilidade Genetica em 18 locos enzimáticos estudados em populações á^Aedes
aegypti da Cidade de Manaus.

População Tamanho

médio da

amostra por

locos

Número médio

de alelos por
locos

Percentagem de
locos

polimorficos*

Heterozigosidade Média

Observada Esperada**

COMPENSA 90,0 ± 0.0 1,6 ± 0,2 50,0 0,117 ± 0,043 0,131 ± 0,046

CID. NOVA 90.0 = 0.0 l.ò± 0.2 44.4 0.109± 0,037 0,157 ± 0,050

CENTRO 90,0 r 0.0

11

p
ío

55,6 0,152 ± 0,052 0,174± 0,052

COROADO 90.0 = 0.0 1.6 ± 0,2 44.4 0,143 ± 0,049 0,164 ± 0,053

* Um loco foi considerado polimórfico se mais que um alelo foi detectado

** Heterozigosidade esperada de Hardy-Weinberg, estimativa não enviesada (Nei, 1978)
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Tabela 8. Coeficiente F de Wright para medir a deficiência ou excesso de heterozigotos, nos
nove locos poiimórficos de Aedes aegypri na população da Compensa. D=Coeficiente de

Loco Heterozigotos

Observados

Heterozigotos

Esperados

índice de
Fixação (F)

D

EST3 1 1,000 -0,006 0,000

EST4 2 1,989 -0,011 0,006

EST5 10 16,654 0,396 -0,400

L4P2 48 44,447 -0,086 0,080

L4P5 28 32.380 0.130 -0,135

LAP6 0 1,989 1,000 -1,000

IDH 42 38,793 -0,089 0,083

MDHl 31 41,179 0,243 -0,247

PGM 27 34,039 0,202 -0,207



68

Tabela 9. Coeficiente F de Wright para medir a deficiência ou excesso de heterozigotos, nos
oito locos poiimórficos de Aedes aegypri na população da Cidade Nova. D=Coeficiente de

Loco Heterozigotos

Observados

Heterozigotos

Esperados

índice de
Fixação (F)

D

EST4 0 1,989 1,000 -1,000

EST5 15 50,542 0,702 -0,703

LAF2 25 44,799 0.439 -0,442

LAP5 26 21J32 0.057 -0,062

PCjI 29.559 0.762 -0.763

IDH 31 27,101 -0,150 0,144

h/íDHl 31 30,721 -0,015 0,009

PGM 41 42,598 0.032 -0,038
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Tabela 10. Coeficiente F de Wright para medir a deficiência ou excesso de heterozigotos, nos
dez locos polimórfícos de Aedes aegypti na população do Centro. D=Coeficiente de Selander

Loco Heterozigotos

Observados

Heterozigotos

Esperados

índice de
Fixação (F)

D

EST3 13 14,073 0,071 -0,076

EST4 0 11,263 1,000 -1,000

EST5 38 54,084 0,293 -0,297

ÍAP2 21 42,296 0,501 -0,504

IAP5 36 34,436 -0,051 0,045

LAP6 0 1,989 1,000 -1,000

PGI 4 5,832 0,310 -0,314

IDH 32 28,961 -0,111 0,105

MDHl 38 38,011 -0,005 -0,000

PGM 65 50,240 -0,301 0,294



70

Tabela 11. Coeficiente F de Wright para medir a deficiência ou excesso de heterozigotos, nos
oito iocos polimórficos de Aedes aegypti na população do Coroado. D=Coeficiente de
Selander para deficiências de heterozigotos.

Loco Heterozigotos

Observados

Heterozigotos

Esperados

índice de
Fixação (F)

D

EST3 14 13,251 -0,062 0,056

EST4 0 7,687 1,000 -1,000

EST5 30 56,207 0,463 -0,466

LAP2 31 44,799 0,304 -0,308

LAP5 40 32,380 -0,242 0,235

IDH 15 20,173 0,252 -0,256

MDHI 46 44,156 -0,048 0,042

PGM 55 46,709 -0,184 0,177
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IV.2.3. Análise da Estrutura Genética das Populações

Os resultados fornecidos das análises estatísticas F de Wright dos dez locos

polimórficos, mostraram valor médio de Pis maior do que o de Fst (0,164 > 0,041). Estes

resultados foram detectados em todos os locos, com exceção do loco EST3 cujos valores

estimados foram Fis=0.006 e Fst=0,031 (Tabela 12). Portanto, esses dados sugerem a

ocorrência de uma certa diferenciação intrapopulacional, decorrente possivelmente de

alguma barreira no acasalamento aleatório. Observa-se nesta mesma tabela, que a maioria

dos locos apresentam deficiência de heterozigotos.
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Tabela 12. .Análise da estrutura genetica de populações áQAedes aegypti da Cidade de Manaus
usando as estatísticas F de Wright.

Loco Fis Fit Fst

EST3 0,006 0.036 0,031

EST4 0.912 0.914 0,017

EST5 0,473 0,536 0,119

LAP2 0,287 0.299 0,016

LAP5 - 0,030 - 0.026 0,003

LAF6 1.000 1.000 0,006

PGl 0.687 0.728 0,130

IDH - 0,049 -0.021 0,027

MDHl 0,047 0,072 0,026

PGM - 0,089 - 0,075 0,013

Média 0,164 0,198 0,041

Fis- Coeficiente de endocruzamento entre os indivíduos nas subpopulações; Fst - Grau de
diferenciação genética entre as subpopulações; F.t - Grau de diferenciação genética na
população total.
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IV.2.4. Análise da Distância e Similaridade Genética entre as

Populações

A partir das freqüências alélicas estimadas, encontrou-se uma matriz de

distância e similaridade genética entre as quatro populações analisadas utilizando-se a

metodologia proposta por Nei (1978). Os dados indicam que essas populações são muito

próximas geneticamente, com valores de distância genética variando entre 0,003 a 0,016

(Tabela 13). .A maior distância genética foi detectada entre a população do Bairro

Compensa e Centro da Cidade de Manaus (0,016) e a menor entre a população do Centro e

do Bairro Cidade Nova, como também com a do Bairro Coroado (0,003).

IV.2.5. Relações Genéticas Entre as Populações

Na figura 14 está ilustrado o dendrograma de distância genética entre as

populações obtido através do programa Biosys-1, segundo a metodologia de Nei (1978).

Conforme o dendrograma, observamos que as populações do Bairro Cidade Nova, Centro e

Coroado estão agrupadas em um mesmo "cluster sendo estas estreitamente relacionadas,

enquanto que a população do Bairro Compensa foi separada, em outro "cluster" .
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Tabela 13. Matriz de distância e similaridade genética entre as quatro populações á^Aedes
aegypti. Valores acima da diagonal correspondem a identidade genética não enviesada e
abaixo da diagonal correspondem a distância genética não enviesada (Nei, 1978).

População
COMPENSA CID.NOVA CENTRO COROADO

COMPENSA
:|c :(e :|c :|c

0.986 0.984 0,987

CID.NOVA 0.014 ***** 0.997 0,993

CENTRO 0.016 0.003 0,997

COROADO 0,013 0.007 0,003 *****
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10 09 .08 .07 .06 .05 .04 .03 .02 .01 .00

— Compensa

Cid. Nova

— Centro

—■ Coroado

10 09 .08 .07 .06 05 04 03 02 .01 .00

Figura 14 Dendrograma agrupando as populações de Aedes ae^pti com base na distância
genética. Método nào ponderado de agrupamento de pares de populações com média
aritmética - UPGMA (Nei, 1978).
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V-DISCUSSÃO

V.l. Padrões Ontogenétícos e Perfis Eletroforéticos das Enzimas.

A análise dos padrões isoenzimáticos expressos durante o desenvolvimento

ontogenético dos insetos, proporciona o conhecimento da atividade da expressão gênica

diferencial e assim, permite detectar o momento em que um gene específico entra em

atividade na síntese de uma determinada enzima (Wagner & Selander, 1974). Dessa forma,

a  existência de determinadas enzimas ou a atividade gênica num estágio de

desenvolvimento específico, sugere a ocorrência de mecanismos de regulação dessa

atividade, governando a síntese de proteínas específicas durante seu ciclo de vida, sendo

então necessário investigações que permitam esclarecer a função desses genes em cada

estágio do desenvolvimento ontogenético.

As quatro regiões esterásicas (EST3, EST4, EST5 e EST6), reveladas durante

o ciclo de vida do Aedes aegypti com os dois substratos empregados (propionato 4-metil

umbeliferona e a-naftil acetato), exibiram poucas modificões durante a ontogênese dessa

espécie. As EST3 e EST4 estiveram presente durante todo o desenvolvimento,

apresentando-se com uma intensidade de coloração fraca em relação ás demais regiões

detectadas (EST5 e ESTó) e localizadas na porção mediana do gel. Dinardo-Miranda

(1994) também detectou a ocorrência de regiões na porção mediana do gel para este sistema

enzimático durante o desenvolvimento ontogenético dessa espécie, com intensidade de

coloração muito baixa, dificultando a interpretação dos seus resultados.

Possivelmente, essas regiões a que se refere a autora sejam as EST3 e EST4

observadas neste trabalho, que apesar de terem expressado uma intensidade de coloração
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fraca, possibilitaram a interpretação de seus produtos. Com relação as suas funções, admite-

se que estejam relacionadas com o papel desempenhado pelas esterases 2 e 4, presentes

durante todos os estágios de desenvolvimento de Anopheles albitarsis (Maia & Santos,

1999), que atuam na quebra de lipidios, os quais seriam utilizados como fonte de energia,

como sugerem também Vedbrat &Whitt (1975) para as esterases 2, 4, 6 e 8 de A.

albimatms, Scarpassa (1988) para as esterases 1 e 5 de^. mmeztovari. Santos et ai (1996)

para a esterase 5 de A. dar Ungi e Diaz-Rodriguez (1998) para as esterase 4 e 6 de /4.

intermedius.

Considerando o perfil eletroforético detectado para a EST3, não foi

observado polimorfismo na população da Cidade Nova. Admite-se que esta região seja

controlada geneticamente pelo loco EST3 com três alelos codominantes EST3*100,

EST3*96 e EST3'^93, sendo que o último não foi observado na população da Compensa.

Com relação a EST4, observou-se polimorfísmo em todas as populações, possivelmente

esta região seja controlada pelo loco EST4 com dois alelos codominantes EST4*100 e

EST4*96. Os resultados encontrados nesta espécie por Failloux et ai (1995) mostrou

polimorfísmo no loco EST3 que provavelmente corresponda ao loco EST4 deste trabalho.

Da mesma forma, no complexo A. scutellaris Hilbum & Rai (1981) reportam-se ao

polimorfísmo detectado no loco EST3, de quatro espécies deste complexo.

As regiões de esterases 5 e 6 que aparecem fortemente coradas expressaram-

se em todos os estágios de desenvolvimento, entretanto, ressalta-se que a EST5 mostrou-se

menos corada em pupas e adultos. Sobre este aspecto, Dinardo-Miranda (1994) encontrou

resultado diferente quando empregou o substrato propionato de 4-metil umbeliferona

(fluorogênico). Esta autora detectou uma região denominada EST5 revelada somente com
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esse substrato. Neste trabalho, a região denominada EST5 não corresponde àquela citada

pela referida autora, mas provavelmente a região EST4, descrita em seu estudo, cuja

observação aconteceu utilizando-se todos os substratos testados e em todos os estágios de

desenvolvimento.

Considerando alguns resultados descritos na literatura, é possivel sugerir que a

região EST5 com, maior intensidade de coloração em larvas de 4° estádio esteja associada

com o sistema digestivo larval e seu metabolismo, que é distinto do adulto, como enfatizam

Maia & Santos (1999) para a esterase 3 de A. albitarsis e Diaz-Rodriguez (1998) para EST2

de A.intermedhis. reveladas em larvas de 4° estádio. .A.s larvas alimentam-se de

microorganismos, alimentos triturados ou similares, e assim, poderem utilizar esta esterase,

enquanto que os adultos não a utilizam, por requererem outros tipos alimentares, como

açúcares por exemplo. Hipótese similar foi proposta por Vedbrat & Whitt (1975) para as

esterases 5 e 7 de alhimanus e por Scarpassa (1988) para a esterase 3 de A. mmeztovah.

O perfil polimórfico da EST5 observado nas quatro populações analisadas,

sugere que esta região seja controlada geneticamente pelo loco EST5 com três alelos

codominantes EST5*100, EST5*98 e EST5*94. Dinardo-Miranda (1994) também

encontrou polimorfismo em trés populações paulistas deste vetor para o loco EST4 que,

possivelmente corresponda ao loco EST5 deste trabalho, como menciondo no item anterior.

Porém, essa autora encontrou cinco alelos codominantes denominados EST4*103,

EST4*I00, EST4'^97, EST4*92 e EST4*S6, sendo que os dois últimos foram detectados

somente na população de Barretos. Resultados semelhantes para este vetor foram também

detectados por Failloux et ai. (1995) para o loco EST2 constituído de seis alelos que

provavelmente corresponda ao loco EST5. No complexo A. scutellaris Hilbum & Rai
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(1981) também encontraram polimorfismo no loco EST2. de quatro espécies deste

complexo e provavelmente corresponda ao loco EST5 de A. aegypti de Manaus.

A EST6 revelada durante a ontogenia dessa espécie apresentou um perfil

monomórfico, e não manifestou alterações na intensidade de coloração das bandas, sendo

uniforme em todos os estágios de desenvolvimento. Admite-se que esta região seja

controlada geneticamente pelo loco EST6. Resultados semelhantes foram detectados em

populações paulistas desta espécie por Dinardo-Miranda (1994), que detectou um perfil

monomórfico com bandas intensamente coradas nos três estágios considerados. Contudo,

outros autores têm encontrado polimorfismo para este loco estudando várias populações

desse vetor distribuídas em todo o mundo íSaul et al.. 1976; Tabachnick & Powell, 1976;

Tabachnick & Powell, 1978; Tabachnick et al., 1979; Failloux, et ai, 1995).

O perfil monomórfico com bandas grandes de coloração intensa, observado

no loco EST6 nas quatro populações da Cidade de Manaus, estudadas neste trabalho, como

também, em populações paulistas desse vetor por Dinardo-Miranda (1994), provavelmente

seja resultado de uma forte pressão seletiva exercida devido ás constantes aplicações de

inseticidas para a erradicação do vetor. .AJguns trabalhos reportam o produto génico do

loco EST6 com um possível mecanismo de resiténcia do A. aegypti á inseticidas

organofosforados (Chen & Sudderuddin, 1978; Field & Hichen, 1981; Field etal., 1984 ).

Os resultados descritos na literatura por Field & Hichen (1981) e Field et ai

(1984), que investigaram a resistência aos inseticidas nesta espécie mostram uma clara

relação entre o nível de tolerância ao malation, um inseticida organofosforado, e a

intensidade das bandas de esterase produzidas no loco EST6. Para esses autores, o aumento
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do produto génico peia ação dos diferentes aielos neste loco pode resultar em aumento na

capacidade de desintoxicação e consequentemente resistência ao inseticida.

Em muitos insetos, a resistência aos inseticidas organosfosforados (OP) é

decorrente da atividade de esterases não específicas (Oppenoorth, 1985). Alguns estudos

realizados com Cidex pipiem, têm mostrado um aumento na atividade catalítica das

esterases que corresponde a uma super produção desta enzima, conferindo resistência aos

inseticidas organosfosforados (Raymond, eí ai, 1986; Severini, et ai, 1993; Raymond et

ai, 1993; Cheikh & Pasteur. 1993), como também em Culex quinquefasciatus (Raymond et

ai, 1987; Wirth et ai., 1990).

Neste estudo, foram analisadas quatro populações de A. aegypti, coletadas

no peri e intradomicílio. as quais têm sido submetidas a programas de erradicação com

aplicações de inseticidas, devido aos seus altos índices populacionais na Cidade. No

entanto, não se pode afirmar que o perfil monomórfico observado no loco EST6 possa ter

resultado de uma pressão seletiva exercida pela exposição destes insetos aos inseticidas, e

que esse vetor esteja manifestando resistência aos mesmos. Com base nos resultados foi

possível apenas correlacionar o padrão de intensidade forte das bandas de esterase

reveladas neste loco {EST6\ com outros similares registrados na literatura para esta

espécie, que associam este fato como uma resposta aos inseticidas organofosforados.

Os dados da leucina aminopeptidase, sobre a ontogenia de A. aegypti

mostraram seis regiões de atividade. LAPl, LAP4 e LAP6 revelaram-se somente em larvas

de 4° estádio, com grande intensidade de coloração. LAP2 e LAP5 foram detectadas em

todos os estágios de desenvolvimento dessa espécie, com intensidade de coloração fraca em
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pupas. A LAP3 revelou-se em pupas e adultos. Resultados similares foram obtidos por

Dinardo-Miranda (1994) nesta espécie, onde a mesma encontrou também seis regiões de

atividade para a leucina aminopeptidase. LAPl e LAP4 foram características de larvas de

4° estádio. A LAP2 revelou-se fortemente corada em pupas e adultos e muito pouco em

larvas. LAP3 mostrou maior intensidade de coloração em adultos, sendo fracamente corada

em larvas e pupas. LAP5 esteve presente durante o desenvolvimento e a LAP6 revelou-se

com intensidade de coloração forte em larvas e fraca em adultos.

Nesta espécie, poucos estudos referem-se as enzimas da leucina

aminopeptidase como relata Dinardo-Miranda (1994). Entretanto, em outros culicideos,

principalmente no gênero Ámpheles ela tem sido bastante analisada. Scarpassa ei al. (1992)

e Santos et al.{\996) observaram seis regiões de atividade desta enzima durante o

desenvolvimento ontogenético de A. mmeztovari e A. darlingi, respectivamente.

Em A. intermedius e A. mattogrossensis, Diaz-Rodriguez (1998) detectou

para esta enzima quatro regiões durante o ciclo de vida destas espécies. LAPl e PAP2

revelaram-se em todos os estágios de A. intermedius com maior atividade em larvas, e

apenas em larvas de A. mattogrossensis. .A LAP3 apareceu somente em larvas de A.

intermedius e em todos os estágios de A. mattogrossensis. A LAP4 foi detectada em larvas

e pupas de A. mattogrossensis com maior atividade em pupas. Maia & Santos (1999)

também detectaram quatro regiões de atividade para esta enzima em A. albitarsis. LAPl e

LAP4 foram características de larvas de 4° estádio e mostraram forte intensidade de

coloração. A LAP3 foi específica dos estágios de pupas e adultos, sendo intensamente

coradas em pupas e a LAP4 detectada em todos os estágios de desenvolvimento.
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A leucina aminopeptidase e considerada uma enzima proteoiitica e

provavelmente desempenhe papel importante na degradação de proteinas durante o

desenvolvimento, conduzindo as espécies a distintos caminhos no processo evolutivo, e

assim, permitir a identificação grupos em que a sintese enzimática ocorra em estágios

específicos do ciclo vital e grupos em que esta sintese ocorra durante todo o

desenvolvimento (Johnson & Sakai, 1964). Considerando este aspecto, pode-se supor que a

LAP3 revelada com maior intensidade de coloração em pupas e adultos, possa

desempenhar alguma função na histólise dos tecidos larvais como sugerido por Maia &

Santos (1999) para a região LAP3 de A. albitarsis. Esta hipótese também foi sugerida por

Scarpassa et al. (1992) para as LAP3 e LAP6 de A. mmeztovari de Tucurui e por Santos et

ai (1996) para as LAP3 e LAP4 de A. dar Ungi.

Entre os seis locos observados para esta enzima, LAPl e LAP4 foram

monomórficos em todas as populações. LAPl e LAP5 apresentaram polimorfismo nas

quatro populações e LAP6 somente nas populações dos Bairros Compensa e Centro. Nestes

locos que apresentaram polimorfismo observou-se sempre a presença de dois alelos

codominantes {LAP2*100, LAP2*98. LAP5*I00, LAP5*98, UP6*100 e LAP6*98). Os

resultados descritos na literatura para esta especie por Dinardo-Miranda (1994) mostram

algumas diferenças, pois o loco LAPl citado em seu trabalho apresentou variação com ação

dos alelos LAPl* 100, LAPl*92 e LAP1*0. ou alelo nulo e os locos LAPl e LAP6 foram

monomórficos nas três populações estudadas. Contudo, observa-se similaridade quanto ao

loco LAP5 que apresentou-se polimórfico com dois alelos iLAP5*100 e LAP5*96). Ainda

nesta espécie, diferentes resultados foram encontrados por Scott & McClelland (1975) que

observaram apenas um loco e monomorfico para esta enzima.
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A a-glicerofosfato desidrogenase durante a ontogénese de A, aegypti

apresentou duas regiões. A a-GPDHl revelou-se durante todo o desenvolvimento com

atividade que intensificou-se em pupas e atingiu o máximo em adultos. A a-GPDH2 foi

característica de larvas de 4° estádio. Os resultados observados nesta espécie para a-

GPDHl por Dinardo-Miranda (1994) foram similares, em seu estudo esta região revelou-se

com baixa intensidade em larvas de 4° estádio e em pupas, aumentando em pupas velhas e

atingindo o máximo em adultos. No entanto, em relação a região a-GPDH2 observou-se

divergências entre os resultados, pois em seu trabalho esta região foi detectada com baixa

intensidade de coloração nos estágios de larvas, pupas e adultos. Mukiama (1980) também

descreveu resultados semelhantes durante a ontogénese desta espécie. Este autor encontrou

dois locos para esta enzima, porém a a-GPDHl expressou-se apenas em larvas e pupas e

a-GPDH2 em adultos.

A maior atividade da a-GPDHl em adulto de A. aegypti, provavelmente

sustente a hipótese de uma maior produção desta enzima neste estágio. O motivo pelo qual

atribui-se a importância desta maior atividade é a participação direta desta enzima no

metabolismo de vôo dos insetos e por isso, encontrando-se em maior concentração nos seus

músculos alares. Na musculatura do tórax, duas enzimas participam ativamente do ciclo da

a-glicerofosfato; uma é a a-GPDH dependente do NAD~ no citoplasma, catalizando a

redução da dihidroxiacetona fosfato em a-glicerofosfato que penetra facilmente no interior

da mitocôndria, e a outra é a a-glicerofosfato oxidase (a-GPO) independente do NAD^ na

mitocôndria, convertendo a-glicerofosfato em dihidroxiacetona fosfato. Nesta reação os

elétrons liberados são utilizados na sintese de ATP, liberando a energia necessária para o

vôo (Connors & Curtsinger, 1986; Davis & Macintyre, 1988). Hipótese similar foi
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sugerida por Mukiama (1980) para esta espécie. Em outros culicideos esta mesma hipótese

têm sido levantada (Scarpassa & Tadei, 1993; Santos et ai, 1996; Diaz-Rodriguez, 1998;

Maia& Santos, 1999).

O perfil eletroforético desta enzima nas quatro populações analisadas

mostrou-se monomòrfico. Da mesma forma, Dinardo-Miranda (1994) menciona a ausência

de variabilidade nas três populações paulistas estudadas. Em outras populações domésticas

deste vetor, também têm sido observado monomorfismo para esta enzima, como detectado

por Wallis et al. (1984) em dezoito populações caribenhas e por Harrington et al (1984)

em vinte populações da área metropolitana de Houston, Texas, EUA. Por outro lado,

Tabachnick (1982) trabalhando com oito populações deste vetor em New Orleans, detectou

polimorfismo para o loco a-GPDH em sete delas com a presença dos alelos a-GPDH*100

e a-GPDH* 120.

Em outras espécies do gênero Aedes, Hilbum & Rai (1981) reportam-se ao

polimorfismo detectado no loco a-GPDH de A. alcasidi e de A. polynesiensis do complexo

Aedes (Stegomyia) scutellaris. Tadano (1984) também observou variabilidade neste loco,

com a presença de dois alelos ( F-fast /S-slow) para a-GPDH de A. albopictus. No gênero

Ampheles. Scarpassa & Tadei ( 1993) encontraram resultados similares para o loco a-

GPDH em A. nuneztovari com expressão dos alelos a-GPDH*S e a-GPDH*F.

Entretanto, na maioria das vezes este loco tem se mostrado monomòrfico, como reportado

por Santos et «/.(1996) em A. darlingi, Diaz-rodriguez (1998) em A. intermedius e A

tnattogrossensis, e Maia & Santos (1999) em A. albitarsis.

A malato desidrogenase mostrou um perfil constituído de duas regiões de

atividade durante o desenvolvimento ontogenético de A. aegypti. denominadas MDHl e
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MDH2. Estas regiões não apresentaram modificações na atividade da enzima, que revelou-

se uniformemente em todos os estágios do ciclo de vida deste inseto. A região MDHl

representada por bandas anódicas, parece ser controlada geneticamente pelo loco MDHl

com dois alelos codominantes, MDHl* 100 e MDHl* 110 que mostrou variação nas quatro

populações analisadas. O loco MDH2 representado por bandas catódicas foi monomórfico

para todas as populações estudadas.

Estes resultados estão em conformidade com os resultados descritos por

Dinardo-Miranda (1994) para esta espécie, que também detectou dois locos {MDHl e

MDH2). O loco MDHl foi representado por bandas anódicas e mostrou-se polimórfico em

todas as populações paulistas estudadas, enquanto que o loco MDH2 foi representado por

bandas catódicas e não apresentou variação. Mukiama (1980) também registrou a

ocorrência de dois locos para esta enzima nesta espécie, sendo que as isoenzimas

codificadas pelo loco MDHl estiveram presentes durante todo o desenvolvimento deste

inseto, entretanto, as enzimas codificadas pelo loco MDH2 foram detectadas somente em

pupas e adultos.

Considerando os registros da literatura, a respeito dos locos encontrados

para a enzima malato desidrogenase em populações de Aedes, distribuídas em todo mundo,

verifica-se que a maioria dos trabalhos reportam-se apenas um loco para a MDH

(Tabachnick & PowelL 1978: Powell et ai, 1980; Hilbum 8l Rai, 1981; Tabachnick, 1982;

Matthews & Munstermann, 1983; Wallis et ai, 1984; Harrington et al., 1984).

É possível, que o único loco encontrado nestes trabalhos para este sistema

enzimático, tanto em A, aegypti como em outras espécies deste gênero, corresponda ao loco

MDHl encontrado no presente estudo, pois este loco controla as isoenzimas mais rápidas

formadas por bandas intensamente coradas sobre o gel. Esta mesma hipótese, também foi
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levantada por Dinardo-Miranda (1994) que também encontrou dois locos para esta enzima

em populações deste vetor, como anteriormente citado. Este loco, tem sido poiimórfico em

populações de A. aegypti de diferentes partes do mundo (Tabachnick & Powell, 1978;

Powell et al., 1980; Tabachinick, 1982; Wallis et a/., 1984; Harrington et al., 1984;

Dinardo-Miranda, 1994).

O perfil eletroforético da enzima 6-fosfogliconato desidrogenase de A.

aegypti, mostrou uma só região denominada 6-PGD e monomórfica em todas as populações

estudadas. Os mesmos resultados foram observados por Harrington et ai. (1984) em vinte

populações deste vetor procedentes de Houston. No entanto, outros pesquisadores mesmo

tendo encontrado apenas um loco. este têm exibido um certo grau de polimorfismo (Powell

et aL, 1980; Tabachnick, 1982; Wallis et ai, 1984). Por outro lado, Powell et ai (1980) em

análises realizadas em trinta e quatro amostras de populações deste mosquito,

representando uma distribuição mundial, apenas as amostras oriundas da Ásia (Indonésia,

índia e Taiwan) foram monomórficas.

Tabachnick (1982) analisando nove populações de A. aegypti de New

Orleans. encontrou polimorfismo para o loco 6-PGD em quatro delas. Wallis et a/.(1984)

detectaram variação para este loco em quatro populações deste vetor, em estudos realizados

em dezoito populações caribenhas. Com base nos dados, observa-se que este loco tem

mostrado pouca ou baixa variabilidade, e nas populações onde demonstrou polimorfismo,

apenas dois alelos foram detectados. Dentro do gênero Aedes, uma outra espécie (A.

stimulans) mostrou-se monomórfica para este loco, conforme os dados descritos por

Eldridge et a/. (1986), em análises de sete populações desse mosquito. Porém, outras

espécies como A. hendersoni (Matthews & Munstermann, 1983) e A. kesseíi (Hilbum &

Rai, 1981) do complexo A. scutellaris apresentaram polimorfismo para o loco 6-PGD.
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A região denominada IDH da isocitrato desidrogenase. apresentou variação

nas quatro populações estudadas e parece ser controlada geneticamente pelo loco IDH, com

dois alelos codominantes: {IDH* 100 e IDH* 110). Entretanto, Dinardo-Miranda (1994)

encontrou um padrão eletroforético constituído de duas regiões de atividade (IDHl e

IDH2), em populações deste vetor das Cidades de Barretos, Guariba e Ribeirão Preto,

Estado de São Paulo. O loco IDHl variou nas três populações, com a presença de três

alelos {IDH1*110, IDHl* 100 e 1DH1*90\ e o loco 1DH2 foi monomórfico (IDH2*100)

nas populações de Barretos e Guariba e polimórfico na população de Ribeirão Preto, com o

alelo 1DH2*73 em freqüência muito baixa.

De acordo com os dados da literatura, verifica-se que muitos autores

detectaram dois locos para a isocitrato desidrogenase tanto em A. aegypti (Tabachnick &

Powell, 1978; Powell et ai, 1980; Wallis & Tabachinick, 1982; Tabachinick, 1982; Wallis

et cr/.. 1984), como em outras espécies desse gênero (Hilbum & Rai, 1981; Tadano, 1984;

Eldridge et a/., 1986). No entanto, os dados deste trabalho para esta enzima discordam

daqueles encontrados por outros autores, pois neste estudo detectou-se apenas o loco IDHL

A hexoquinase revelou duas regiões (HEXl e HEX2), monomórficas nas

quatro populações. Tadano (1987a) encontrou também duas regiões em A. togoi. Todavia,

alguns artigos reportam quatro locos para hexoquinase nesta espécie (Powell et al, 1980;

Tabachinick, 1982; Wallis et ai, 1984), e em outras espécies deste gênero (Hilbum & Rai,

1981; Matthews & Munstermann, 1983).

Harrington et al.{\9M) analisando vinte populações de A. aegypti da área

metropolitana de Houston. detectou apenas um loco para hexoquinase e monomorfismo

para a maioria das populações. Monomorfismo também foi observado para esta enzima por

Tabachinick (1982) em nove populações de New Orleans. Wallis et ai (1984) encontraram
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um baixo grau de poiimorfismo para os locos da hexoquinase. Contudo, os resultados

obtidos por Powell et ai. (1980), em estudos realizados em trinta e quatro amostras deste

mosquito, representando sua distribuição mundial, mostram que o loco HEX4 apresentou-se

polimórfíco nas populações do Leste africano (subespécies A. aegypti formosous e A.

aegypti aegypti), como também nas populações do Caribe, América do Sul e Asia e

monomorficas nas populações do Oeste africano (subespécie A. aegypti formosous) e

Estados Unidos.

A enzima fosfoglicomutase em A. aegypti, revelou uma única região de

atividade em análises de larvas de 4° estádio. Esta região, mostrou um conjunto de

aloenzimas, contendo a forma primária e sua forma secundária correspondente, de

mobilidade maior e intensidade de coloração menor que a forma primária. O aparecimento

de formas secundárias da enzima PGM nesta espécie, foi reportado por Dinardo-Miranda

(1994) em populações paulistas. Maia (1998) também observou este mesmo perfil

eletroforético para a fosfoglicomutase em estudos feitos com Anopheles albitarsis.

Segundo Harris (1980) a formação de enzimas secundárias resulta de

modoficações pós-tradução, que envolve alterações estruturais na molécula da enzima.

Sabe-se também, que a síntese de proteinas ocorre no citoplasma das células, e portanto, a

produção de isoenzimas secundárias pode resultar de causas diversas, visto que, o

polipeptídeo se forma nos ribossomos, e a partir dai, este pode sofrer mudanças posteriores

na sua estrutura. Tais modificações, podem acontecer pela remoção de grupos amida dos

resíduos de asparagina ou glutamina, resultando em ácido aspártico ou ácido glutâmico,

com carga negativa maior e. consequentemente, maior mobilidade eletroforética anódica da

molécula da enzima. Outras modificações estruturais podem ocorrer pela ação de fatores
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como acetilaçào, adição de grupos fosfato ou carboidratos, isomerismo conformacional,

agregação e poiimerização, e a oxidação de grupos sulfídricos.

O polimorfismo detectado para a região da enzima PGM, nas quatro

populações analisadas, sugere que o controle genético deste loco resulte da atuação dos

alelos codominantes, denominados PGM*100, PGM* 105 e PGM* 115. Conforme os dados

da literatura, constata-se que um único loco e geralmente variável para a fosfoglicomutase

têm sido encontrado, tanto em populações domésticas, como silvestres deste vetor (Bullini

et al., 1970; Bullini & Coluzzi, 1972; Scott & McClelland, 1975; Tabachnick & Powell,

1978; Powell et al.^ 1980; Tabachnick, 1982; Wallis et ai, 1984; Harrington et al.., 1984;

Dinardo-Miranda, 1994; Failloux é?/a/., 1995).

A análise da enzima málica em larvas de 4° estádio de A. aegypti, mostrou

apenas uma região de atividade denominada ME, que mostrou-se monomórfica nas quatro

populações estudadas. Porém, em populações paulistas deste inseto, Dinardo-Miranda

(1994) relata a ocorrência de três zonas de atividade (MEl, ME2 e ME3). De acordo com

resultados de sua pesquisa, o loco ò/ÍEl apresentou-se monomórfico e intensamente corado

em todos os estágios de desenvolvimento, nas três populações estudadas. ME2 foi detectado

somente em larvas e pupas, com dois alelos {ME2*100 e ME2*94) encontrados, nas

populações de Barretos e Ribeirão Preto e em Guariba somente o alelo ME*100. O loco

ME3 mostrou-se característico de pupas e adultos, e monomórfico nas três populações

estudadas.

Alguns trabalhos com A. aegypti descritos na literatura, citam apenas um

loco e monomórfico para a enzima málica (Scott & McClelland, 1975; Tabachnick, 1982;

Wallis et al., 1984; Harrington et ai, 1984). Hilbum & Rai (1981) em estudos realizados

com o complexo A. .scutellahs também observou apenas um loco para este sistema
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enzimático, só que polimorfico em A. malayensis. A. polynesiensis e A. kesseli e

monomòrfico para A. alcasidi. Apesar de algumas divergências verificadas entre os

resultados deste trabalho, com os descritos em outras populações brasileiras (paulistas) por

Dinardo-Miranda (1994), quanto a este sitema enzimático, é possível que o único loco

detectado para a ME neste trabalho, em populações de Manaus deste vetor, corresponda ao

loco MEl observado nas populações paulistas, e também monomòrfico em todas elas.

A fosfoglicose isomerase em larvas de 4° estádio de A. aegypti, revelou uma

única região denominada PGI. Esta região mostrou-se variável nas populações da Cidade

Nova e Centro, e monomórfica nas populações da Compensa e Coroado. O polimorfismo

observado nestas duas populações, sugere que o controle genetico deste loco depende da

atividade de dois alelos codominantes, denominados PGI*100 e PGI* 105. Um só loco para

a PGI também foi detectado por outros pesquisadores nesta espécie (Tabachnick, 1982;

Wallis et ai, 1984; Harrington et ai, 1984), em outras espécies deste gênero (Hilbum &

Rai 1981), como também Qm Anopheles 1997; Diaz-Rodriguez, 1998).

Wallis et al. (1984) trabalhando com dezoito populações caribenhas de A.

aegypti, encontrou polimorfismo para o loco PGI em metade delas, com a presença dos

alelos {PGI*95, PGI*IOO e PGI*105). Contudo, os resultados encontrados por Harrington

et í7/.(1984) em populações deste mosquito da área metropolitana de Houston, mostraram

que o loco PGI apresentou-se polimòrfico em todas as amostras analisadas com atuação de

quatro alelos {PGI*87, PGI*9S, PGPIOO e PGI*I05). Este loco também mostrou-se

polimòrfico em populações deste vetor de New Orleans (Tabachnick, 1982).
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V.2. - Freqüências Alélicas e Equilíbrio de Hardy-Weinberg

Com base nos dados das freqüências alélicas e genotípicas dos dezoito locos,

verificou-se que apenas sete mostraram polimorfismo em todas as populações (Tabelas 2 a

6). Obervou-se polimorfismo para o loco EST3, nas amostras da Compensa, Centro e

Coroado; para o loco LAP6 nas populações do Centro e Compensa e para o loco PGI em

amostras do Centro e Cidade Nova.

Na população da Compensa, a maioria dos locos apresentaram suas

freqüências genotípicas de acordo com o esperado pelo equilíbrio de Hardy-Weinberg

(Tabela 3). No entanto, os locos EST5, LAP6, MDHi e PGM, mostraram desvios

significativos. Na população da Cidade Nova, metade dos locos polimórfícos também

apresentaram desvios significativos (Tabela 4).

Os valores de qui-quadrado (Tabela 5) para o equilíbrio de Hardy-Weinberg,

observados na população do Centro, mostraram que a maioria deles estão em desequilíbrio.

Os mesmos resultados foram detectados na população do Coroado (Tabela 6), com a

maioria dos locos, mostrando desvios estatisticamente significativos. Considerando-se os

dados das quatro populações, observou-se que somente 43% dos locos estavam em

equilíbrio de acordo com o modelo de Hardy-Weinberg. Em populações paulistas deste

vetor, Dinardo-Miranda (1994) assinalou que somente 35% dos locos estavam em

equilíbrio, e que a população de Guariba foi a que apresentou a maior proporção de locos

em equilíbrio (50%). Neste trabalho, a população da Compensa foi a que apresentou a

maioria de seus locos polimórfícos em equilíbrio (55,5%).

Resultados divergentes em populações de A. aegypti de outros países, têm

sido descritos como observado por Tabachnick & Powell (1978) onde a maioria dos locos

analisados não mostraram desvios significativos para o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Da
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mesma forma, Harrington eí í7/.(1984) analisando vinte populações deste vetor, ressaltaram

que os testes de qui-quadrado para quatro locos polimórficos, estavam de acordo com o

esperado pelo equilíbrio de Hardy-Weinberg na maioria das populações.

Os dados sugerem, portanto, que os locos com distribuição de suas

freqüências genotípicas conforme o esperado pelo equilíbrio de Hardy-Weinberg, os

cruzamentos estejam ocorrendo aleatoriamente entre os indivíduos. Entretanto, para aqueles

locos onde detectou-se desvios significativos entre as freqüências observadas e esperadas, é

possível que tal acontecimento seja decorrente, de um número maior de indivíduos

homozigotos observados do que esperados, detectados na maior parte dos locos em

desequlíbrio em todas as populações deste trabalho. Exceto para o loco PGM na população

do Centro (Tabela 5), onde observou-se excesso de heterozigotos. Failloux et ai. (1995)

ressaltaram que os desvios significativos dos valores de qui-quadrado, na maioria dos locos

das populações de A. aegypti do seu estudo, seja em conseqüência da deficiência de

heterozigotos. Santos et aí. (1999) assinalaram também resultados similares em populações

de A. darlingi da região amazônica.

No presente trabalho, para os outros locos que apresentaram desvios

significativos em relação ao esperado, sugere-se à ocorrência de indivíduos homozigotos

para um alelo raro, ou de indivíduos heterozigotos constituídos por dois alelos raros, como

por exemplo, alelos LAP6*98 LAPô^^ÇS na população da Compensa (Tabela 3),

EST4^98/EST4*98 na população da Cidade Nova (Tabela 4) e dos alelos

EST3'^96/EST3*93, LAP6*98 LAP6*98 e PGI*I04'PGI*104 na população do Centro

(Tabela 5). Scarpassa et a/. (1999) encontraram resultados semelhantes em populações de A.

mmeztovari, em que os desvios do equilíbrio de Hardy-Weinberg mostrados em alguns
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locos, foi devido a obtenção de indivíduos homozigotos para um aielo raro, ou de

indivíduos heterozigotos para dois aleios raros.

Uma das mais importantes implicações do equilíbrio de Hardy-Weinberg

menciona que, se um alelo é raro, a maioria dos indivíduos que o possuir deverão ser

heterozigotos (Hartl, 1981). Em relação a maioria dos locos que apresentaram desvios de

suas freqüências génicas com deficiência de indivíduos heterozigotos, Crouau-Roy (1988)

reportou que geralmente essas deficiências são observadas, em alguns locos isoenzimáticos

e/ou em algumas populações, que apresentam outros locos cujas proporções genotipicas

estão em equilíbrio.

Por outro lado. para Kassem et ai. (1993) essa deficiência de heterozigotos,

pode ser o resultado de processos naturais como mutação, endogamia, efeito do fundador,

migração, seleção genotipica diferencial e cruzamentos não aleatório dentro da população

(efeito Wahlund). No entanto, para Hii et ai. (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. Contudo, Scarpassa (1996) assinalou que é um processo complexo determinar a

importância desses fatores em populações naturais, face aos múltiplos parâmetros

envolvidos.

O loco PGM na população do Centro, apresentou desvios significativos e

estes possivelmente, deve-se ao excesso de heterozigotos. Os mesmos resultados foram

observados por Scarpassa et ai (1999) para o loco MDH nas populações de Tibú e Paio

Crande/Sitronela de A. mmeztovari, que consideraram o excesso de indivíduos

heterozigotos como uma indicação de sobredominância, conferindo um valor adaptativo

superior em relação aos homozigotos. Porem. Futuyma (1997) assinala que é muito difícil
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mostrar que locos especificos conferem maior valor adaptativo quando eles são

heterozigotos, porque locos proximamente ligados, que não são observados diretamente,

podem estar interferindo. Ele acrescenta ainda, que embora a vantagem do heterozigoto seja

teoricamente uma força potente para manter polimorfismos e tenha sido investigada por

muitos pesquisadores, há poucos exemplos evidentes de locos únicos que mostrem esse

efeito. Para Nevo (1978) o excesso de heterozigotos pode resultar não só da

sobredominância, como também, de interações epistáticas ou ainda da seleção dependente

de freqüência.

V.3. Estimativa da Variabilidade Genética das Populações

Segundo Hartl (1981) a variabilidade genética é a condição frindamental

para que haja evolução adaptativa, uma vez que a seleção natural atua entre as variantes que

ocorrem dentro das populações, em função da adaptação ao ambiente. Assim, a diversidade

ambiental desempenha papel importante na manutenção da variação genética, que é mais

provável ocorrer em ambientes mais variáveis do que nos constantes, e a partir daí, alguma

forma de seleção natural (balanceada, direcional, disruptiva, dependente da freqüência,

entre outras) pode atuar como fator determinante na estrutura genética de populações e na

diferenciação (Nevo, 1978).

Considerando os dados obtidos para as quatro populações de A. aegypti de

Manaus (Tabela 7), a população do Centro foi a mais polimórfica (P=55,6%), com um

número de alelos por loco de 1,7 ± 0,2, e as menos polimórficas foram as populações da

Cidade Nova e do Coroado (P=44,4%), com o menor número de alelos por loco (1,6 ± 0,2).

Em relação ás heterozigosidades médias observada e esperada, a população do Centro

apresentou maiores valores (Ho=0,152 ± 0,052) e (He=0.174 ± 0,052). O menor valor de

heterozigosidade média observada foi detectado na população da Cidade Nova ( Ho=0,109
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= 0.037), e de heterozigosidade média esperada na população da Compensa (He=0,131 ±

0,046).

Os percentuais de locos polimórficos e do número de alelos por loco,

encontrados neste trabalho, são semelhantes aos detectados em populações paulistas deste

vetor por Dinardo-Miranda (1994), que encontrou uma proporção de locos polimórficos

variando de 37,5%, na população de Guariba, a 50%, na população de Ribeirão Preto, com

o maior número de alelos por loco, na população de Barretos (2,06 ± 0,43) e menor na

população de Guariba (1,63 ± 0,24). Em populações deste mosquito coletadas no Kenya,

Tabachnick & Powell (1976), encontraram variação em 59% dos locos, e valor de

heterozigosidade média observada de 0.0116 em todas as populações estudadas. Harrington

et ai. (1984) em populações deste vetor de Houston, observaram uma proporção de locos

polimórficos variando entre 30% a 40% e um número médio de alelos por loco entre 1,3 a

1,6 nas vinte populações analisadas.

Considerando-se estes parâmetros, observa-se que as populações de A.

aegypti de Manaus, apresentam níveis de polimorfísmos similares a outras populações

analisadas em outras regiões. Apesar da proporção de locos polimórficos e das estimativas

do número de alelos por loco, serem dois parâmetros bastante utilizados para se determinar

a variabilidade genética de populações. Nei (1987) assinala que estas duas estimativas não

devem ser usadas sem cautela ao se comparar populações, pois o número de alelos por loco

é altamente dependente do tamanho da amostra, e dessa forma, comparações sobre variação

só devem ser feitas entre amostras de mais ou menos o mesmo tamanho. E quanto à

proporção de locos polimórficos. se apenas um pequeno número de locos é examinado, a

estimativa fica sujeita a uma certa margem de erro, podendo tomar-se sub ou

superestimada.
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Os valores mais elevados de heterozigosidades médias (H5=0,152 ± 0,052 e

He=0,174 ± 0,052) detectados na população do Centro, corroboram a hipótese de que esta

população, foi a que se apresentou mais variável, entre as quatro estudadas. Vale ressaltar,

que os resultados obtidos pela análise da proporção de locos polimòrficos, como também,

pelo número de alelos por loco, indicam esta população como a mais polimòrfica entre as

demais analisadas neste trabalho. Estes valores assemelham-se aos verificados para A.

aegypti de outras localidades, onde a heterozigosidade média esperada foi de 0,141 para

populações domésticas, e 0,163 para populações silvestres do Leste da África, como

observado por Tabachnick ei ai (1979).

Valores mais baixos de heterozigosidade média esperada (He= 0,118 ±

0,009) foram detectados em populações caribenhas, por Tabachnick (1982) e em

populações de Houston (He= 0,097 ± 0,055) por Harrington et al. (1984). Contudo,

resultados divergentes com valores de heterozigosidades médias mais elevados, foram

obtidos em populações paulistas deste mosquito por Dinardo-Miranda (1994). Esta autora,

registrou valores de heterozigosidade média observada e esperada, variando entre 0,205 a

0.216 e 0,214 a 0,229, respectivamente.

Nesta especie, estimativas de heterozigosidade mais altas, tém sido detectada

com o uso de outros marcadores moleculares. Apostol et al. (1996) trabalhando com

populações de A. aegypti de Porto Rico, utilizando RAPD-PCR, detectaram valor de

heterozigosidade média igual a 0,354. duas vezes mais que o nivel detectado com análise de

aloenzimas. Yan et al. (1999) empregando marcadores moleculares em estudos de genética

de populações deste vetor, observaram que a heterozigosidade média estimada com o uso

de .AFLP foi de 0,39, similar em todas as populações, enquanto que a heterozigosidade

média observada com marcadores RFLP, variou de 0,44 a 0,58. Ainda neste gênero, de
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Sousa et a/. (1999) estudando populações de A. albifasciatus da Argentina, com o uso de

RAPD/PCR encontraram valores de heterozigosidade média esperada entre 0,19 a 0,31,

cerca de três vezes o valor obtido em estudos anteriores em 16 locos aloenzimáticos.

Conforme a análise conjunta dos dados de proporção de locos polimórficos,

número de alelos por loco e estimativas de heterozigosidade média, obtidos neste estudo,

verificou-se que as populações de A. aegypti de Manaus, expressaram níveis de

polimorfismo bastante similar a outras populações deste vetor, analisadas com utilização de

marcadores isoenzimáticos no Brasil, e em diferentes partes do mundo (Tabachnick et ai,

1979; Tabachnick 1982; Harrington e/a/., 1984; Dinardo-Miranda, 1994).

Com base nos dados deste trabalho, e outros descritos na literatura, obtidos

com a utilização de outros marcadores moleculares, é possível estabelecer comparações,

que nos permitam sugerir que os níveis de heterozigosidade, mostram uma certa

similaridade com outros descritos com RAPD/PCR, AFLP e RFLP (Apostol et al., 1996;

Yan et í?/., 1999; de Sousa et a/., 1999). Visto que, os valores de heterozigosidade detectados

nesta espécie por Apostol et al. (1996), foi de 0,354, e que isto corresponderia a duas vezes

o nível que se encontraria em análise de aloenzimas. A partir desta ótica, pode-se inferir

que os valores de heterozigosidade encontrados neste estudo, utilizando-se isoenzimas,

provavelmente teriam uma correspondência muito próxima, daqueles encontrados com tais

marcadores, e que as populações de A. aegypti aqui analisadas, não seriam menos

polimórficas, que outras, analisadas ao redor do mundo.

Portanto, os índices de heterozigosidades observados nas populações de A.

aegypti de Manaus, indicam que não há ocorrência do "efeito do fundador", nestas

populações, como assinalado por Tabachmick & Powell (1979) em populações do Novo

Mundo e por Dinardo-Mirando (1994) em populações paulistas deste vetor. Segundo Nei et
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£7/.(1975), para uma nova população iniciada por 2 a 10 indivíduos fundadores, a

heterozigosidade sofre um decréscimo inicial, cuja recuperação acontecerá lentamente, e só

após cerca de pelo menos 10^ gerações, estará restabelecida aos níveis da população inicial.

V.4. Estrutura Glenética e Diferenciação das Populações

A análise da estrutura genética, estimada pelas estatísticas F de Wright

(tabela 12), mostrou um desequilíbrio resultante do excesso de homozigotos, indicado pelo

valor médio de Fis > F^ (0,164 > 0,041). Este desequilíbrio foi verificado na maioria dos

locos analisados nas quatro populações, onde observou-se valores positivos para o índice de

fixação F (Tabelas 8 a 11), evidenciando o excesso de homozigoto para grande parte dos

locos. Os valores mais elevados de Fis comparados com Fst foram observados nos locos

LAP6, EST4 e PGL (1,000. 0,912 e 0,687, respectivamente), com deficiência de

heterozigotos, sugerindo uma certa difereciação intrapopulacional. Valores similares de Fjs

(0,16). foram encontrados por Failloux et al. (1995), em populações de A. aegypü de

diferentes Arquipélagos da Polinésia Francesa. Estes autores, atribuem este fato, a um

déficit de heterozigotos, nos locos ESTl, EST3, e PGM, com valores de Fis= +0,26, +0,20 e

+0,13, respectivamente.

Por outro lado. observou-se que valores mais baixos foram mostrados em

populações paulistas deste vetor por Dinardo-Miranda (1994). Em seu estudo, os valores de

Fis também foram maiores, em relação aos de Fst (Fis=0,057 > Fst=0,018). Segundo essa

autora, embora os valores reais de Fst tenham sido baixos, eles foram significativos, e

indicam uma diferenciação entre as três populações, podendo-se afirmar que a variabilidade

das freqüências alélicas é de origem intrapopulacional.

Tabachnick & Wallis (1985) em populações caribenhas e Failloux et al.

(1995) em populações das ilhas da Polinésia Francesa, encontraram valores similares para
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(0.154 e 0,150. respectivamente). Para Tabachnick & Waliis (1985) a diferenciação

genética baseada na estimativa de Fst, tenderia ser mais alta em ilhas maiores, e tal fato, se

atribula a uma grande heterogeneidade dos habitats. Estes autores observaram, que o valor

de Fst era mais elevado nas ilhas com eficiente programa de controle de A. aegypti. A

ausência de uma estrutura genética organizada nas ilhas caribenhas, foi o resultado direto

da recente história desta espécie, dominada por medidas de controle, com períodos em que

o tamanho da população era reduzido em muitas ilhas, seguido por aumento populacional

quando essas medidas eram relaxadas. Failloux et al. (1995) propõe que, para as

populações caribenhas, os valores elevados de Fst observados na ilha de Taiti, comparados

com Huahine, foram devidos aos diferentes regimes de controle nas duas ilhas. No entanto,

eles achavam que o controle não era suficiente para explicar a alta diferenciação genética

observada entre as ilhas, com exceção de Taiti, e por isso, relataram que o baixo grau de

fluxo gênico, estaria associado ao baixo nível de migração.

A estrutura genética de populações é uma conseqüência dos padrões de

endocruzamento, e da magnitude de fluxo gênico entre as populações. Isto é expressado

pelo desvio do equilíbrio de Hardy-Weinberg, e a quantidade de diferenciação ou variação

da freqüência alélica entre populações (Eanes & Koehn. 1978). Esses autores consideram

ainda, que as taxas elevadas de fluxo gênico entre as subpopulações e a tendência para o

cruzamento aleatório intrapopulacional podem levar a uma diminuição da estrutura

genética.

Por essa ótica, admite-se que os valores de Fst detectados neste estudo,

podem indicar um inicio de um processo reduzido de fluxo gênico e a ocorrência de

cruzamentos não aleatório, já que o valor de Fis foi relativamente alto. Tabachnick & Waliis

(1985) e Failloux et al. (1995). descrevem resultados similares sobre a estrutura genética de
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populações deste mosquito aos obtidos em Manaus, onde as medidas de controle tanto das

formas imaturas, como da forma alada com aplicações sistemáticas de inseticidas, levam a

uma diminuição do tamanho da população em um determinado penodo. Contudo, quando

há um período de relaxamento dessas medidas, ocorre um incremento da população.

Os valores de distância e similaridade genética, indicam que as populações

de A. aegypti de Manaus são geneticamente muito semelhantes (Tabela 13). A maior

distância foi observada entre as populações da Compensa e Centro (0,016), e a menor

(0,003) entre as populações do Centro e Cidade Nova, e entre as populações do Centro e

Coroado.

Estes resultados são semelhantes aos detectados em populações paulistas de

A. aegypti, por Dinardo-Miranda (1994), que encontrou valores de distância genética entre

0.009 a 0,017. Em seu trabalho, as menores distâncias foram entre as populações de

Barretos e Ribeirão Preto, enquanto que as maiores, entre as de Barretos e Guariba. No

entanto, Tabachnick et al. (1979) e Wallis et al. (1984) trabalhando com populações deste

vetor, encontraram valores de distância genética entre 0.002 a 0,082 e 0.002 a 0,084.

Desta forma, comparando-se os valores de distância genética obtidos neste

trabalho, com outros descritos para esta espécie, utilizando marcadores isoenzimáticos,

verifica-se que os mesmos estão de acordo com os dados da literatura, refletindo um nível

significativamente baixo de diferenciação genética em todas as populações do novo mundo,

inclusive nas brasileiras. Levando-se em conta à relação direta entre distância genética e

tempo evolutivo (Nei, 1972; Dinardo-Miranda, 1994) pode-se inferir que, para^. aegypti, a

divergência entre populações é relativamente recente.

.A.S relações genéticas entre as populações (Figura 14), mostra que as

populações da Cidade Nova, Centro e Coroado foram um agrupadas em um "cluster".

i"t!efEca
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sendo estreitamente relacionadas, enquanto que a população da Compensa foi separada em

um outro "cluster".
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VI - CONCLUSÕES

Os resultados do presente estudo, possibilitaram propor as seguintes conclusões:

1. Padrões ontogenéticos

1.1. Esterase: revelou quatro regiões de atividade, com algumas modificações durante o

desenvolvimento. As esterases 3 e 4 revelaram-se durante todo o desenvolvimento,

com intensidade de coloração fraca. A esterase 5 foi detectada em todo o ciclo de

vida, com maior atividade em larvas de 4° estádio, e a esterase 6 revelou-se em

todos os estágios, com bandas relativamente grandes e intensamente coradas.

1.2. Leucina aminopeptidase: observou-se seis regiões de atividade e diferenças nas

suas formas de expressão conforme o estágio considerado. As LAPl, LAP4 e

LAP6 foram características de larvas de 4° estádio. LAP2 e LAP5 revelaram-se em

todo o desenvolvimento, com fraca intensidade de coloração em pupas, e a LAP3

somente em pupas e adultos.

1.3. a-Glicerofosfato desidrogenase: apresentou duas regiões de atividade. A a-GPDHl

foi revelada em todo o desenvolvimento, com atividade fraca em larvas de 4°

estádio, intensificando-se em pupas e atingindo o máximo em adultos. A a-GPDH2

foi característica de larvas de 4° estádio.

1.4. Malato desidrogenase: mostrou duas regiões de atividade, que não expressaram

modificações na atividade de coloração durante o desenvolvimento.
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2. Dos 18 locos analisados, sete foram polimórficos em todas as populações (EST4, EST5,

LAP2, LAP5, IDH, MDHl e PGM). O loco EST3 mostrou-se polimórfico nas

populações da Compensa, Centro e Coroado e o LAP6 nas populações da Compensa e

Centro. O loco PGI apresentou variação nas populações da Cidade Nova e Centro.

3. De acordo com a análise das freqüências genotipicas das quatro populações, somente

43% dos locos polimórficos estavam em equilíbrio de Hardy-Weinberg. A maioria dos

locos em desequilíbrio apresentaram excesso de homozigotos, exceto para o loco PGM

na população do Centro.

4  Entre as quatro populações analisadas, a do Centro foi a mais polimórfica (55,6%), com

o maior número de alelos por loco (1,7 = 0,2) e maiores valores de heterozigosidade

media observada (0,152 ± 0,052) e esperada (0,174 ± 0,052). O menor polimorfismo

(44,4%) foi detectado nas populações do Coroado e Cidade Nova, com menor número

de alelos por loco (1,6 ± 0,2). E nesta última, menor heterozigosidade média observada

(0,109 ±0,037).

5. Os resultados da estatística F Wright, mostraram uma certa diferenciação

intrapopulacional, com valor de Fis > Fst (0,164 > 0.041). Este desequilíbrio foi

resultante do excesso de homozigotos na maioria dos locos, exceto para os locos LAP5,

IDH e PGM, cujos valores de Fis foram negativos.

6. O desequilíbrio observado na estrutura genética das populações de Manaus, pode estar

relacionado às medidas de controle do vetor, com aplicações sistemáticas de inseticidas,

levando a uma diminuição do tamanho da população em um período, seguido de um

aumento populacional quando essas medidas são relaxadas.
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7. Os valores de distância genetica entre as populações de .-í. aegypti de Manaus, indicam

que elas sào muito próximas geneticamente (0,003 a 0,016). A maior distância (0,016)

foi detectada entre a população da Compensa e do Centro, e a menor (0,003) entre as

populações do Centro e Cidade Nova, como também entre as populações do Centro e

Coroado.
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