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A malária é uma doença infecciosa, potencialmente grave causada por protozoários do gênero
Plasmodium, que são transmitidos de uma pessoa a outra através da picada do mosquito do gênero
Anopheles. É a maior e mais expressiva das endemias, liderando a lista das doenças infecciosas de
importância em saúde pública. No Brasil, as principais espécies vetoras pertencem ao subgênero
Nyssorhynchus, no qual é considerando o mais importante da região neotropical. Entre as espécies
transmissoras da malária, Anopheles darlingi é a principal, a mais endofágica e antropofílica de
todas as espécies das Américas. Anopheles merejoere, também desse subgênero, é considerado
veto r da malária em algumas regiões do país e pertence ao Complexo albitarsis. Vários estudos têm
utilizado diferentes marcadores moleculares para conhecer a estrutura genética populacional e
entender os mecanismos envolvidos na dinâmica de transmissão da malária desses vetores (Santos
et aI., 1999; Scarpassa & Conn, 2007, Wilkerson et aI., 1995). Entre eles, os microssatélites vêm
sendo muito eficientes em estudos populacionais de espécies de mosquitos. São pequenas
seqüências repetidas em tandem «100 bp), distribuídas no genoma nuclear dos organismos.
Apresentam alto polimorfismo, expressão codominante e taxa de mutação elevada. Diante disso,
foram transferidos quatro locos microssatélites para esta espécie, desenvolvidos por LI (2005) para
A. marajoara, com o objetivo de estimar a variabilidade e diferenciação genética entre duas
populações de A. darlingi do Amazonas. Os mosquitos utilizados nas análises foram obtidos a partir
de fêmeas coletadas na área peri-domiciliar da cidade de Tabatinga (rio Solimões) e de São Gabriel
da Cachoeira (rio Negro), municípios do Estado do Amazonas. A identificação dos mosquitos foi
feita, conforme Consoli & Lourenço-de-Oliveira (1994). Na obtenção das amostras para as análises
moleculares, utilizou-se 30 indivíduos de cada população para a extração de DNA, de acordo com o
descrito em Wilkerson et aI. (1995). Foram selecionados os locos mais polimórficos (M7-1, M10-1,
M10-4 e Ml1-4) para a transferibilidade e caracterização dos locos microssatélites de A. darlingi.
Para isso, utilizou-se 15 indivíduos de cada população, na qual foi realizado um gradiente de
temperatura, variando entre 530C e 680C, e verificou-se que as temperaturas de anelamento ideais
foram 61°C, 63.2oC, 63.20C e 680C, respectivamente. Os resultados preliminares foram obtidos das
genotipagens realizadas em seqüenciador MEGA BACE 1000, com fluorescência Hex, marcador
ET400 e analisados no programa estatístico Arlequin 3.1 (Excoffier et al., 2006). As duas populações
revelaram polimorfismo nos quatro locos, com o número de alelos variando de 2 a 5 por loco. A
estimativa da variabilidade genética está representada na tabela 1. A heterozigosidade média
esperada nas duas populações foi elevada, variando de 0,700 ± 0,118 a 0,730 ± 0,159, sendo a
população de Tabatinga a que apresentou o maior valor. Dos quatro locos analisados, somente o
loco M10-4 de São Gabriel e o M7-1 de Tabatinga mostraram Equilíbrio de Hardy-Weinberg, cujos
valores de P foram (0,332; 0,194, respectivamente). Diferenciação genética estatisticamente
significativa foi observada, com base no índice de fixação Fst para todos os locos (0,132), indicativo
de estruturação microgeográfica, decorrente de alguma redução no fluxo gênico. A análise da
variância molecular revelou que a maior variação ocorreu dentro das populações (86,83 %). Apesar
dessa significante estruturação genética, as populações foram geneticamente homogêneas, cujo
valor de distância genética entre elas foi muito baixo (D = 0,00001). Considerando os dados como
um todo, verificou-se que os locos analisados de A. marajoara foram heterólogos para A. derllnql,
mostrando resultados eficientes na transferência desses locos, com polimorfismo nos quatro
analisados. Diante disso, é necessário aumentar o número de amostras para que os resultados
sejam mais conclusivos.
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Tabela 1 - Caracterização de quatro locos mlcrossatélltes e estimativa da variabilidade genética de duas
populações de Anophe/es dar/ingi do Estado do Amazonas.

Loco Motivo de Toe Variação de Tamanho São Gabríef TabatingaRepetição Anelamento do alelo (pb)
M7-1 (AC)13 61 141-163

n 11 12
N° de alelos 5 4
Ho 0,273 0,417
He 0,532 0,485
Fst -0,035 -0,032

MlO-1 (AC)l1 63,2 156-172
n 11 11
NOde alelos 5 5
Ho 0,273 0,364
He 0,740 0,727
Fst 0,107 0,108

Ml0-4 (CAb 63,2 192-275
n 4 6
NOde alelos 2 5
Ho 0,000 0,000
He 0,667 0,848
Fst 0,257 0,205

Mll-4 (TGA)s 68 165-203
n 4 4
N° de alelos 4 4
Ho 0,000 0,000
He 0,857 0,857
Fst 0,143 0,143

Média He 0,700 ± (0,118) 0,736 ± (0,159)

Média Fst 0,132; P = 0,000

n = número de amostras; Ho = heterozigosidade observada; He = heterozigosidade esperada; Fst = coeficiente
de endocruzamento; O = desvio padrão; P < 0,001; pb = pares de base.
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