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RESUMO 

 

Insetos transmissores de doenças têm sido estudados para caracterização de 
diversos aspectos biológicos e evolutivos. Sequenciamentos de genomas inteiros 
têm permitido comparações entre sequências gênicas de espécies diferentes, 
fornecendo dados moleculares. Citam-se os mosquitos Anopheles gambiae 
(subfamília Anophelinae), principal vetor da malária na África, cujo genoma contém 
278.253.050 pares de bases (pb), o Aedes aegypti, transmissor do Dengue, com 
1.310.090.344 pb e Culex quinquefasciatus, vetor de arboviroses, com 579.042.118 
pb, ambos da  (subfamília Culicinae). No Brasil, o Anopheles darlingi (subfamília 
Anophelinae) é o principal vetor da malária, cuja bibliotecas de ESTs (Expressed 
SequenceTags) parcial de adultos e larvas previamente obtidas foram analisadas 
no presente trabalho. Sequências gênicas de An. gambiae, Ae. aegypti e Cx. 
quinquefasciatus foram analisadas quanto a presença de genes em comum e 
genes ortólogos, nesses mosquitos em comparação com An. darlingi. ESTs (568 
Unigenes) de An. darlingi foram mapeadas virtualmente em cromossômos de An. 
gambiae. Em seguida, foram realizadas análises de expressão diferencial gênica, o 
que permitiu quantificar estatisticamente os níveis de expressão de cada gene, no 

transcriptoma de An. darlingi. As sequências de An. darlingi foram mapeadas nos 
termos ontológicos do Gene Ontology (GO) e as sequências diferencialmente 
expressas, com bons valores estatísticos que indicam ortologia, foram analisadas 
manualmente, segundo a literatura. Os resultados mostraram que, 61% das 
sequências de An. darlingi são ortólogas em An. gambiae e o mapeamento 
cromossômico in silico mostrou que os 568 Unigenes de An. darlingi estão 
representados em 793 regiões cromossômicas do An. gambiae, corroborando 
estudos evolutivos de que as duas espécies são próximas evolutivamente. As 
sequências de An. darlingi analisadas no programa GO foram associadas a 1.249 
níveis e subníveis de ontologias que descrevem um gene de acordo com sua 
função e localização celular. Análises de expressão diferencial de alguns produtos 
gênicos mostraram-se mais intensas em larvas do que em adultos de An. darlingi. 
Realizaram-se, ainda, a análise filogenética do gene da Glutationa-S-Transferase 
(GST) de An. darlingi, um gene de resistência a inseticidas bem conservado em 
termos evolutivos em An. gambiae, Ae. aegypti e Cx. quinquefasciatus. A árvore 
filogenética agrupou o gene da GST de An. darlingi com An. gambiae como 
espécies irmãs, estando estas proximamente relacionadas evolutivamente do que 
em relação ao Ae. aegypti e Cx. quinquefasciatus. O Phlebotomus papatasi, 
constou como grupo externo, para enraizamento dessa árvore. A anotação manual 
de ESTs de An. darlingi auxiliou na compreensão da expressão gênica e aspectos 
evolutivos desse mosquito em relação ao An. gambiae, Ae. aegypti e Cx. 
quinquefasciatus, além de fornecer dados importantes para estudos posteriores 
sobre funções gênicas individuais de An. darlingi transmissor da malária no Brasil. 
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Abstract 

 

Disease-transmitting insects have been studied to characterize several 
biological and evolutionary aspects. Whole Genome sequencing has been allowing 
comparisons between the gene sequences of different species, providing molecular 
data. The mosquitoes Anopheles gambiae (subfamily Anophelinae), the most 
important vector of malaria in Africa, whose genome contains 278.253.050 base 
pairs (bp), Aedes aegypti, transmitter of Dengue, with 1.310.090.344 bp and Culex 
quinquefasciatus, vector of arbovirus, with 579.042.118 bp, both of (subfamily 
Culicinae) are cited. In Brazil, the Anopheles darlingi (subfamily Anophelinae) is the 
most important malaria vector, whose partial EST (Expressed Sequences Tags) 
libraries of adults and larvae previously obtained were analyzed in this study. Genic 
sequences of An. gambiae, Ae. aegypti and Cx. quinquefasciatus were analyzed for 
the presence of orthologous genes, in these mosquitoes in comparison with An. 
darling. An. darlingi’s ESTs (568 Unigenes) were virtually mapped in An. gambiae’s 
chromosomes. After that, differential gene expressions were analyzed, which 
allowed to statistically quantify the levels of differential expression of each gene, in 
the transcriptome of An. darlingi. The An. darlingi sequences were mapped 
according to onthologic terms of Gene Ontology (GO) and the sequences 
differentially expressed, with good statistical value that indicates the orthology were 
manually analyzed, according to the literature.The studies showed that 61% of An. 
darlingi are orthologous in An. gambiae and the in silico chromosomal mapping 
showed that the An. darling’s 568 Unigenes are represented in 793 chromosomal 
regions of An. gambiae, corroborating with evolutionary studies that say that the two 
species are evolutionarily close. An. darlingi sequences mapped in GO were 
associated with 1249 ontholgy levels and sublevels that describe a gene according 
to its function and cellular location. Differential expression analysis of some gene 
products was found more intense in larvae than in An. darlingi adults. Phylogenetic 
analysis of the An. darlingi glutathione-s-transferase (GST) gene was also done, an 
insecticide resistance gene which is well conserved, evolutionarily speaking, in An. 
gambiae, Ae. aegypti and Cx. quinquefasciatus. The Phylogenetic tree grouped An. 
darlingi and An. gambiae as sister species, because they are more evolutionarily 
related than Ae. aegypti and Cx. quinquefasciatus. In this analyses, the 
Phlebotomus papatasi was used as an external group, as the root of the tree. The 
manual annotation of An. darlingi ESTs sequences helped to understand the gene 
expression and evolutionary aspects of this mosquito related with An. gambiae, Ae. 
aegypti and Cx. quinquefasciatus, and also provided important data for further 
studies about individual genes of this malaria-transmitting species in Brazil. 
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1. Introdução 

1.1 Família Culicidae 

 A família Culicidae pertence à ordem Diptera classe Insecta e, engloba algumas 

espécies de interesse epidemiológico. Entre essas encontram-se os mosquitos 

Culex quinquefasciatus, transmissor da filariose e vírus do oeste do Nilo e Aedes 

aegypti, transmissor do vírus da febre amarela e dengue. Esses dois insetos 

partilham hábitos comuns, como por exemplo, são cosmopolitas e suas larvas 

apresentam uma estrutura morfológica denominada sifão respiratório que é 

responsável pela respiração aérea, enquanto que as larvas de mosquitos da 

subfamília Anophelinae realizam a respiração aérea através de placas espiraculadas 

presentes no VIII segmento abdominal (Consoli e Oliveira, 1994). Os adultos estão 

presentes em regiões temperadas e tropicais bem como no Círculo Polar Ártico, mas 

são muito diversos em ambientes de florestas (Foley et al., 2007). 

 Na subfamília Anophelinae, encontram-se duas espécies, dentre outras, de 

importância médica e de saúde pública mundial, Anopheles darlingi e Anopheles 

gambiae transmissoras dos agentes etiológicos da malária no Brasil e África, 

respectivamente. Mosquitos da família Culicidae apresentam algumas semelhanças 

entre si, dentre elas o hábito hematófago entre as fêmeas, que necessitam da 

alimentação sanguínea para a maturação de seus ovos, além de partilharem a 

capacidade vetorial, que pode variar dependendo da região geográfica (Morse, 

1995; Molyneux, 1997).  

 A família Culicidae teve uma origem ancestral, provavelmente no Jurássico 

(Edwards 1932; Bertone et al., 2008), consistente com o registro fóssil de seu grupo 

irmão, a família Chaoboridae (Borkent, 1993). Lucashevich (2008) mostrou 

caracteres morfológicos de larvas da família Culicidae, corroborando o trabalho de 

Kalugina (1977) que concluiu que “os Culicideos derivam dos Chaoboridae”. A 

família Culicidae deu origem a duas subfamílias denominadas, Culicinae e 

Anophelinae. Essa divergência ocorreu há aproximadamente 120 milhões de anos, 

no início do Cretáceo (Moreno et al., 2010).  

1.2 Gênero Anopheles 

 O gênero Anopheles Meigen 1818 compreende espécies transmissoras do 

agente etiológico causador da malária. A radiação das espécies dentro do gênero se 

deu há aproximadamente 79 milhões de anos, no final do Cretáceo (Moreno et al., 

2010), originando os dois maiores vetores da malária tropicais, o An. gambiae e An. 
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darlingi, no velho mundo e novo mundo, respectivamente. Essas duas espécies 

partilham aspectos e hábitos comuns, como a morfologia, a antropofilia das fêmeas 

que é caracterizada pela preferência em alimentar-se de sangue humano 

característica essencial a um vetor eficiente (Tadei et al., 1998), a preferência na 

oviposição, estrutura dos ovos (Consoli e Oliveira, 1994), cariótipo (Rafael e Tadei, 

1998), resistência a inseticidas (Soderlund e Knipple, 2003), além da capacidade de 

transmitir o agente etiológico da malária de um ser humano a outro (Service, 1996), 

e outras características biológicas do mosquito. 

 

1.3 Anopheles darlingi  

 
Há cerca de 500 espécies de mosquitos anofelinos e 70 transmitem parasitas 

da malária e, cerca de 20 são importantes vetores da malária humana (Service, 

1996). Para que um anofelino transmita a malária ao ser humano, é necessário que 

a fêmea adulta se alimente de sangue humano e que o seu ciclo de vida 

(sobrevivência e longevidade) seja compatível com o ciclo gametocítico do parasita. 

Além disso, aspectos como a densidade populacional e a proporção de picadas do 

mosquito em humanos são fatores importantes na determinação da sua capacidade 

vetorial numa determinada região (Dye, 1986). 

Na região neotropical, o An. darlingi é o vetor da malária mais eficaz (Mirabello 

et al., 2008), e na Amazônia brasileira, é o vetor  primário da doença (Deane, 1986; 

Arruda et al., 1986; Tadei et al., 1998). Um dos principais fatores biológicos que 

concorrem para que esta espécie seja a principal vetora da malária é a sua 

acentuada preferência em alimentar-se com sangue humano (Tadei et al., 1998), 

pois assim os ovos da fêmea entram em maturação e, também, a sua alta 

susceptibilidade à infecção pelos Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax 

(Zimmermam 1992). 

 

1.4 Malária e seus agente etiológicos 

 

 A malária é causada por espécies de protozoários do gênero Plasmodium, 

que podem ser transmitidas ao hospedeiro vertebrado pela picada de alguns 

mosquitos infectados do gênero Anopheles (Marrelli, 2000).  A patologia é 

caracterizada principalmente por febre intermitente, cefaléia, anemia e 
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esplenomegalia. É causada pelo P. vivax, P. falciparum e Plasmodium malariae 

(Rachou, 1958; Consoli e Oliveira, 1994) e Plasmodium ovale, sendo que este último 

ocorre somente nos países africanos. Dentre estas espécies, P. falciparum pode 

ocasionar malária grave e óbito (Sucen, 2006). Alguns mosquitos do gênero 

Anopheles quando infectados, transmitem espécies de plasmódios a indivíduos que 

além de infectar as suas células sanguíneas, infectam também as células hepáticas 

(Marelli, 2000), onde se reproduzem assexuadamente levando as células ao 

rompimento e liberando, quase que simultaneamente, compostos tóxicos, como a 

hemozoína que é liberada pelo parasita da malária, causando picos de calafrios e 

febre, característica da malária (Tortora et al., 2000). A malária ou paludismo é 

considerada em muitos países um grave problema de saúde pública, onde cerca de 

3,2 bilhões de pessoas (40% da população mundial) estão expostas ao risco de 

contágio. A malária infecta de 350 a 500 milhões de pessoas anualmente levando a 

óbito cerca de 1 milhão de pessoas (WHO, 2005).  No Brasil, aproximadamente 99% 

dos casos de malária se concentram na região da Amazônia legal (estados do Acre, 

Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, Maranhão e, Mato 

Grosso). A região é considerada área endêmica do país para a malária (MS/SVS, 

2005). Em 2010 foram notificados 316.355 casos da doença na Amazônia Legal 

(MS/SVS, 2010). 

 

1.5 Caracterização de An. darlingi 

 Considerando o transmissor da malária no Brasil, alguns estudos vêm sendo 

feitos para a melhor compreensão de An. darlingi, como inversões em cromossomos 

politênicos e cariótipo (Kreutzer et al., 1972; Tadei et al., 1982; Rafael et al., 1998; 

Rafael et al., 2010), comportamento e DNA mitocondrial (Rosa-Freitas et al., 1992; 

Freitas-Sibajev et al., 1995), RAPD-ITS2 (Manguin et al., 1999), DNA repetitivo e 

genes de sequência única (Rafael et al, 2003, 2004, 2005), DNA microssatélites e 

estrutura de população (Scarpassa e Conn, 2007; Mirabello et al., 2008; Lima et al., 

2010), transcriptoma da glândula salivar (Calvo et al., 2009), e mais recentemente o 

sequenciamento parcial do transcriptoma de larvas e adultos de An. darlingi (Rafael 

et al., 2005; 2008; Souza et al., 2007), os mapeamentos cromossômicos in situ e in 

silico  de ESTs (Expressed Sequences Tags) desse transcriptoma (Bridi, 2009). 

Esses estudos têm auxiliado na caracterização genética e evolutiva de An. darlingi. 
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1.6  Transcriptoma 

 O Transcriptoma compreende regiões do DNA que são transcritas em RNA 

mensageiro e traduzidas em aminoácidos que formam as proteínas e/ou enzimas 

que constituem o organismo. Em estudos de transcriptomas são construídas 

bibliotecas de cDNA (DNA complementar). O cDNA é  sintetizado a partir do RNA 

mensageiro maduro, por meio da enzima transcriptase reversa, garantindo que o 

DNA complementar tenha a cópia do gene transcrito. A molécula recém sintetizada é 

inserida em um DNA plasmidial bacteriano, que por sua vez é inserido em bactérias. 

Usam-se técnicas de engenharia genética, para a clonagem do DNA complementar 

de interesse. No interior da bactéria, o plasmídeo recombinante se replica utilizando 

a maquinaria celular, já que as bactérias, quando em ambiente adequado, se 

multiplicam, replicando assim seu material genético. Após a replicação das 

bactérias, os plasmídeos recombinantes são extraídos e tratados com uma reação 

de sequenciamento, utilizando o método Dideoxi (Sanger et al., 1977),  que consiste 

na adição de ddNTPs (didesoxinucleotídeos), que não possuem o grupo hidroxila 

(OH) no carbono 1’, o que impede a adição de outro nucleotídeo, interrompendo 

assim o alongamento da molécula a ser sequenciada e isso irá originar moléculas 

que diferem em tamanho por apenas um nucleotídeo. Esses ddNTPs são ligados a 

uma molécula fluorescente e quando passam pelo capilar finíssimo do sequenciador, 

um feixe de laser é acionado originando cores diferentes para cada uma das quatro 

bases presentes na molécula de DNA. Além disso, o sequenciamento de bibliotecas 

de cDNA,  para gerar ESTs tem  sido considerado  uma  abordagem  versátil,  rápida  

e  econômica, para a descoberta de genes, preferencialmente aqueles expressos  

em  certos  tecidos  ou  células de organismos multicelulares (Adams et al., 1991; 

Liew et al., 1994, Adams et al., 1995; MacCarter et al., 2003). As ESTs representam 

cópias de sequências do cDNA oriundas de projetos transcriptomas e são 

regularmente depositadas em bancos de dados, como o dbEST (The International 

Expressed Sequence Tags Database: www.ncbi.nlm.nih.gov/dbEST), o maior banco 

de dados de ESTs do mundo. Considerando os mosquitos vetores de importância 

epidemiológica citados nessa dissertação, este banco conta, atualmente, com 

68.068.662 ESTs, onde 153.293 são de An. gambiae, 301.596 de Ae. aegypti e 

205.274 de Cx. quinquefasciatus contra apenas 2.576 de An. darlingi (dbEST, 2011). 

Isso evidencia a necessidade de caracterizar mais sequências gênicas de An. 
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darlingi, principal vetor da malária no Brasil. 

 Transcriptomas são sequências denominadas ESTs (Expressed Sequence 

Tags), representativas de genes expressos em uma determinada etapa de 

desenvolvimento do organismo, e possuem um tamanho médio entre 100-700pb 

(Adams et al., 1991), e por apresentar sequências gênicas fragmentadas, elas 

passam por um processo de agrupamento ou clusterização. Cada sequência de 

cDNA gerado, também pode ser denominada reads, que é uma nomenclatura usual 

em Bioinformática. Após o término de um projeto transcriptoma, os reads passam 

por um processo de agrupamento, onde são sequenciados, alinhados e aquelas 

sequências que se sobrepõem, são agrupadas em sequências maiores, formando 

uma sequência consenso ou Contig, também denominadas de cluster gênico, e 

sequências que não se agrupam em Contigs, chamadas de singlets (Huang e 

Madan, 1999). Nesse processo de clusterização eliminam-se a redundância das 

sequências, para posterior inferência de funções aos produtos gênicos. 

Posteriormente, as sequências são submetidas ao programa ph2fasta, um software 

acoplado ao sequenciador MegaBace1000, que faz a conversão dessas sequências 

para um arquivo de computador no formato FASTA.  

 

1.7 Formato FASTA 

 A sequência no formato FASTA é um requisito para diversos programas de 

Bioinformática, como o programa de comparação entre sequências BLAST (Basic 

Local Alingment Seach Tools) (Altschul et al., 1997), a ser discutido mais adiante. O 

formato FASTA geralmente inclui três partes: (1) uma linha de comentário sobre a 

sequência identificado pelo caracter “>” na primeira coluna, seguido pelo nome da 

sequência e origem; (2) a sequência de aminoácido ou nucleotídica; (3) a sequência 

pode vir com o caracter “*”, indicando o fim da sequência, o uso do asterisco é 

opcional, alguns programas de bioinformática exigem essa formatação (Mount, 

2001). O uso do caracter “*” é desnecessário nesse trabalho, conforme um exemplo 

de arquivo de sequência no formato FASTA a seguir:   

 

>Contig367; 424 1 618  LEN=736; translated (60s ribosomal protein L9) 

PRVRLNVEVVLSDLIMRTINSNQTVTVPKGVAVKVHSRVVTVDGPRGRLIKNFRHLP

MDIYKVSKKKLRVEKWFGSKKEIAAVRTVCSHVENMIKGVTKGFQYKMRAVHAHFPI
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NCVISENNSLVEIRNFLGEKHIRRVKMQPGVTVVNSAKQKDELVLEGNDIEAVSLSA

ALIQQSTTVRNKDIRKFLDGLYVSEKTTVVQEEE 

 

1.8 Alinhamento de sequências e o algorítimo BLAST 

 Após a clusterização e a conversão das sequências para o formato FASTA, 

as sequências não redundantes geradas em projetos de sequenciamento em via de 

regra são submetidas ao processo de alinhamento, por meio da inspeção visual dos 

alinhamentos locais contra bancos de dados de nucleotídeos e proteínas, usando a 

Ferramenta de Busca Básica de Alinhamento Local (Basic Local Alignment Search 

Tools - BLAST) (Altschul et al., 1997). Alinhar sequências significa colocar duas ou 

mais sequências lado a lado permitindo emparelhamento de resíduos idênticos 

(matches) ou desemparelhamentos (mismatches) entre seus caracteres (bases 

nitrogenadas), assim como a inclusão de espaços vazios, gaps (usualmente 

representados por hífens) (Prosdocime et al., 2002). Matches, mismatches e gaps 

gerados, são utilizados em análises estatísticas para gerar valores de qualidade ao 

alinhamento das sequências, como valor de score e  e-value (“Expectation value”), 

os dois valores estatísticos mostram a qualidade do alinhamento. O primeiro valor, 

quanto mais alto, melhor, pois representa um valor positivo. O valor de e-value 

quanto mais próximo de “zero” indica o melhor alinhamento (Baxevanis e Oullette, 

2001). O alinhamento pode ser global ou local. O alinhamento global é 

frequentemente utilizado para determinar regiões mais conservadas de sequências 

homólogas e em análises filogenéticas; o alinhamento local é geralmente utilizado 

na procura por sequências similares e/ou idênticas para a busca de sequências 

homólogas em banco de dados. Essas buscas podem ser entre nucleotídeos ou 

entre peptídeos (proteínas). 

 O algorítimo BLAST é uma abordagem usual para busca de regiões de 

similaridade entre sequências (Altschul  et al., 1990).  O programa BLAST compara 

sequências nucleotídicas ou peptídeos fazendo comparações entre pares de 

sequências, procurando por regiões de similaridade, além de calcular a significância 

estatística dos matches (sequências alinhadas). A tecnologia BLAST pode ser usada 

também para inferir relações evolutivas entre sequências bem como ajudar a 

identificar membros de famílias gênicas (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). 

Existem alguns tipos de algorítimos derivados da tecnologia BLAST e que são 

usados para comparação entre tipos específicos de sequências, como mostra a 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
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Tabela 1 (anexo). 

 

1.8.1 Homologia, Similaridade e Identidade 

 Uma abordagem utilizada pelo BLAST é o estudo da homologia entre 

sequências de um determinado organismo contra outras sequências registradas em 

bancos de dados públicos, importantes para identificar genes de diversos 

organismos (Kanehisa, 2002). Em alinhamentos entre sequências, procura-se uma 

relação de ancestralidade comum, que seja significativa, e essas sequências são 

denominadas homólogas. Genes homólogos ou sequências homólogas são 

produtos de duplicação gênica, cujo resultado evolutivo pode acumular mutações, 

originando novos genes (Haldane, 1932; Muller, 1936).  A duplicação gênica é uma 

das principais causas da evolução e pode gerar divergência evolutiva. O termo 

homologia é o mais importante em alinhamento e comparação de biossequências, 

pois se refere à relação evolutiva entre as sequências, ou seja, se possuem ou não 

ancestrais comuns. O aparecimento de novos genes por duplicação é muito comum, 

principalmente em eucariontes. Esses genes, após a duplicação, seguem sem 

pressão seletiva, até que por deriva genética adquirem nova função, ou qualquer 

modificação que os torne positivamente selecionados, podendo ser fixados em 

determinada espécie. Como consequência dessas duplicações, sequências 

homólogas são classificadas em genes ortólogos e parálogos (Pearson, 2001). 

Genes ortólogos, estão presentes em espécies diferentes, provavelmente, por 

processos de especiação, e normalmente mantêm a mesma função biológica. Genes 

parálogos são sequências geradas a partir de eventos de duplicação gênica, e estão 

incluídas em um mesmo genoma e que não apresentam necessariamente a mesma 

função. Esse processo pode levar à formação de famílias multigênicas, com alta 

similaridade entre elas.  Para que uma predição de sequência protéica seja confiável 

é necessário inferir relações de ortologia entre genes de diferentes espécies 

(Tatusov et al., 2000). A homologia é deduzida em função da similaridade e 

identidade entre resíduos de aminoácidos ou nucleotídeos presentes em uma 

molécula. Resíduos de aminoácidos são similares quando apresentam 

características físico-químicas similares, o mesmo volume e caráter de proteínas 

hidropáticas (que possuem regiões hidrofóbicas e hidrofílicas). Identidade entre 

resíduos de aminoácidos ou nucleotídeos referem-se à porcentagem de resíduos 

idênticos entre duas sequências. Identidade e similaridade são variáveis que podem 
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ser medidas, ao contrário da homologia (Campos et al., 2008). Similaridade não se 

aplica a nucleotídeos. No cálculo do valor de similaridade entre peptídeos, 

consideram-se os resíduos idênticos e similares.  

 

1.9 Inferência sobre funções gênicas  

 A busca por similaridade entre sequências em bancos de dados é um 

procedimento útil, para inferência de funções biológicas de um gene ou seus 

produtos. Genes derivados evoluíram de genes ancestrais, que devem ter função, 

estrutura e sequências relacionadas, no caso de sequências homólogas de 

organismos evolutivamente relacionados, que derivaram de sucessivas mutações, 

de um ancestral comum (Bedell et al., 2003). Os genes ortólogos encontrados em 

bancos de dados curados, em processo de anotação, podem fornecer dados sobre a 

sequência gênica, tal como a função em que está inserida e até mesmo dados 

estruturais. Bancos de dados curados ou secundários são websites, onde as 

sequências passaram por anotação automática e manual, para agregar o máximo de 

informações possíveis às sequências biológicas. Citam-se o banco de dados do 

consórcio Gene Ontology (GO) (www.geneontology.org), que fornece informações 

mais criteriosas sobre as sequências depositadas. Ao contrário dos bancos de dados 

secundários, os bancos primários, como o GenBank não fornecem muitas 

informações biológicas sobre as sequências depositadas.  

1.9.1 Genes expressos e suas funções biológicas 

 A anotação de genes expressos consiste em um processo múltiplo, onde uma 

ou mais sequências de DNA ou aminoácidos são analisadas para atribuir significado 

biológico às sequências (Stein, 2001). As ESTs obtidas por sequenciamento devem 

ser anotadas, por processo que nomeará e associará as sequências às suas 

prováveis funções (Kanehisa, 2002).  A predição da função, ou anotação, de uma 

determinada sequência codificante de proteína é baseada em propriedades 

bioquímicas, fisiológicas e físicas aliadas à bioinformática (Weir, 1996). Genes 

ortólogos encontrados em bancos de dados públicos fornecem informações a serem 

adicionadas às ESTs de vários organismos, cujas sequências derivam de um 

ancestral comum e, portanto, têm a mesma função.         

 O consórcio GO permite a anotação das sequências ESTs obtidas em 

projetos transcriptomas. No site http://www.geneontology.org/ encontram-se 

http://www.geneontology.org/
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informações de produtos gênicos de diferentes organismos. Esta interface da 

bioinformática teve início com bancos de dados de organismos como os genomas de 

Drosophila melanogaster, Saccharomyces Genome Database (SGD) e genoma de 

camundongo (MGD) em 1998. Desde então, o consórcio GO expandiu-se para 

incluir bancos de dados de plantas, animais, genomas microbianos e outros. O GO 

descreve produtos gênicos em três processos: processos biológicos associados, 

componentes celulares e funções moleculares em uma dada espécie de maneira 

independente. O primeiro, processo biológico, é uma série de eventos realizados por 

um ou mais conjuntos ordenados de funções moleculares, são processos fisiológicos 

ou celulares de transdução de sinal. O segundo, denominado de componentes 

celulares, refere-se a componentes de uma célula, mas com a ressalva de que é 

parte de algum objeto maior, o que pode ser uma estrutura anatômica (por exemplo, 

núcleo ou o retículo endoplasmático rugoso) ou de um grupo de produtos de genes 

(por exemplo, ribossomo, proteosoma ou um dímero de proteína). O terceiro, 

funções moleculares, diz respeito às funções e atividades catalíticas ou obrigatórias 

que ocorrem a nível molecular, podendo geralmente ser executadas por produtos de 

genes individuais. Quando ocorrer a leitura equivocada do nome de um produto com 

a sua função genética molecular, muitas funções moleculares são anotadas com a 

palavra "atividade" (www.geneontology.org/cgi-bin/references.cgi). 

  

1.9.2 Genômica comparativa 

Os genomas de An. gambiae, Ae. aegypti e Cx.quinquefasciatus estão bem 

caracterizados. Foram sequenciados os genomas do An. gambiae com cerca de 

278.253.050 pares de bases (pb) (Holt et al., 2002), Ae. aegypti contendo 

1.310.090.344 pb (Nene et al., 2007) e Cx. quinquefasciatus com 579,042,118 

(http://cquinquefasciatus.vectorbase.org/Culex_quinquefasciatus/Info/Index). A 

comparação dessas sequências, por meio de alinhamento local de sequências 

contra as ESTs de An. darlingi, faz-se necessária uma vez que esses mosquitos são 

de importância epidemiológica e partilham algumas características em comum além 

de serem proximamente relacionados evolutivamente. O alinhamento entre 

sequências gênicas de duas espécies pode ser feito, também, utilizando o Software 

SIM4, que realiza o mapeamento de sequências ESTs em DNA genômico, de forma 

que as sequências se alinhem com o máximo de identidade entre elas, delimitando a 

posição cromossômica onde a sequência está localizada (Florea et al., 1998). 

http://www.geneontology.org/cgi-bin/references.cgi
http://cquinquefasciatus.vectorbase.org/Culex_quinquefasciatus/Info/Index
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Outra abordagem comparativa de ESTs vem sendo utilizada, por meio da 

Citogenética, como em An. gambiae, cujo foto mapa dos cromossomos politênicos, 

contendo 2 pares de autossomos e 1 par sexual foi útil para o mapeamento in silico 

de ESTs de An. darlingi (196 sequências) (Bridi, 2009). Os dados gerados pela 

autora forneceram algumas informações importantes sobre sintenia gênica entre as 

duas espécies, considerando que dados do mapeamento in situ dos cromossomos 

de An. darlingi ainda são escassos.  

A geração de ESTs de tecidos específicos de mosquitos, incluindo estômago, 

glândulas salivares, antenas e corpos gordurosos, de mosquitos anofelinos e 

culicíneos, têm gerado centenas de ESTs, que em análises computacionais mostram 

centenas de produtos protéicos específicos. Em fêmeas Ae. aegypti, sequenciaram 

cerca de 456 clones de glândula salivar (Valenzuela et al., 2002). Cada clone 

contém cópias idênticas do fragmento sequenciado, formando 238 clusters, sendo 

que cada cluster ou Contig representa ESTs com alta identidade entre si, que foram 

agrupadas gerando sequências consenso, com diferentes transcritos. Esses 

transcritos codificaram para 118 proteínas de manutenção, 38 produtos secretados e 

82 proteínas com função desconhecida. Em An. gambiae, o transcriptoma de 

glândulas salivares gerou 691 ESTs (Francischetti et al., 2002), e o banco de ESTs 

da glândula salivar de An. darlingi gerou 593 clones (Calvo et al., 2004), enquanto 

que o transcriptoma da glândula salivar de Cx. quinquefasciatus, originou 503 clones 

(Ribeiro et al., 2004). O trancriptoma da glândula salivar do An. darlingi foi 

comparado com sequências da glândula salivar do An. gambiae. Os autores 

mostraram significante divergência de proteínas salivares entre essas espécies 

(Calvo et al., 2009). Vários produtos proteicos identificados nas glândulas salivares 

desses mosquitos desempenham papéis importantes na alimentação sanguínea do 

mosquito fêmea, como também, na transmissão dos plasmódios da malária (Ribeiro 

e Francischetti, 2003). Considerando o transcriptoma da glândula salivar de An. 

darlingi vários produtos gênicos foram identificados. Citam-se células com molécula 

T, com função imunomodulatória; dentre os 288 clusters, a detecção de produtos 

protéicos de genes com regiões conservadas ou similares a outros genes 

conhecidos (putative proteins) foram classificadas em três categorias: (S) produtos 

secretados (52,7%), (H) produtos de manutenção (25,1%) e (U) produto com local e 

função desconhecida (22%). Dentre essas proteínas, foram anotadas as enzimas 

secretoras relacionadas à alimentação com açúcar (alfa glucosidases e alfa 
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amilases) e proteínas relacionadas ao metabolismo (Calvo et al., 2004). A 

comparação entre as categorias das proteínas (S ) e (H) entre An. darlingi e An. 

gambiae revelaram que as proteínas salivares são menos conservadas do que as 

proteínas de manutenção (housekeeping), e que apresentam mudança evolutiva 

com certa rapidez. Posteriormente, Calvo et al., (2009) confirmaram essa significante 

divergência de proteínas salivares entre esses dois mosquitos, corroborando os 

dados obtidos anteriormente. Dentre essas, apenas 53% de proteínas salivares são 

conservadas, enquanto que 86% das proteínas de manutenção são idênticas. 

 É crescente o número de genomas funcional e estrutural de diversos insetos 

disponíveis em bancos de dados, contendo caracterizações funcional, biológica e 

evolutiva de sequências geradas e analisadas pela Bioinformática. Considerando 

dados de alinhamentos globais, estes têm sido analisados por meio de abordagens 

filogenéticas, para confirmação de resultados da bioinformática (Torres, 2006). Na 

geração de árvores filogenéticas, destacam-se os métodos estatísticos de Máxima 

Parsimônia, Matriz de Distâncias Genéticas e Máxima Verosimilhança. Análises 

filogenéticas, a partir de alinhamentos globais entre genes têm estabelecido relações 

evolutivas entre sequências gênicas (Torres, 2006). Porém, considerando a filogenia 

do gene da Glutationa S Transferase (GST), classe Sigma, a partir de alinhamentos 

globais, a literatura não registra estudos filogenéticos envolvendo essa classe de 

GST em An. darlingi, An. gambiae, Cx. quinquefasciatus e Ae. aegypti. 

Dados sobre genes expressos e seus produtos protéicos podem servir como 

ferramentas úteis para pesquisas básicas, comparativas e estudos de 

desenvolvimento biológico e evolutivo.  Considerando o An. darlingi, há escassez de 

transcritos e de genes anotados de An. darlingi, cerca de 2.500 ESTs depositadas 

no NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov/dbEST). Por isso, foi realizado o sequenciamento 

das moléculas de cDNAs das bibliotecas de larvas e adultos de An. darlingi (Rafael 

et al., 2005; 2008; Souza et al., 2007). No presente trabalho, propõem-se a anotação 

comparativa automática do transcriptoma parcial de An. darlingi contra sequências 

de An. gambiae, Cx. quinquefasciatus e Ae. aegypti (Holt et al., 2002; Nene et al., 

2007), para o aumento do número de sequências caracterizadas e enriquecer 

estudos sobre produtos gênicos e a biologia de An. darlingi. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbEST
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Geral 

           Anotar e analisar o transcriptoma parcial de Anopheles darlingi.  
 
 

2.2 Específicos 

 Fazer a anotação funcional de cerca de 1.360 reads de An. darlingi; 

 Realizar a análise comparativa do transcriptoma de An. darlingi contra 

sequências de An.  gambiae, Ae. aegypti e Cx. quinquefasciatus; 

 Montar uma árvore filogenética da Glutationa -S Transferase, classe Sigma, de 

An. darlingi, comparando com a GST Sigma de An. gambiae, Ae. aegypti, Cx. 

quinquefasciatus e, como grupo externo, o Phlebotomus papatasi; 

 Desenvolver um banco de dados e um Website, contendo a anotação 

funcional de ESTs de An. darlingi e disponibilizá-lo para acesso pela 

comunidade científica. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Mapa local de coletas 

 

Figura 1. Local de coleta de amostras de An. darlingi, utilizadas para as bibliotecas de ESTs 
de larvas e adultos, município de Coari, AM (Rafael et al., 2005; 2008; Souza et al., 2007). 

 
 

3.2 Bibliotecas de ESTs de larvas e adultos de  An. darlingi 

A partir de amostras de An. darlingi coletadas no município de Coari (4º6’S, 

63º3’W), estado do Amazonas, conforme licença nº.17524 (IBAMA) foram 

construídas bibliotecas de cDNA, utilizando-se 100 mg de larvas de 1º e 2º estádios 

e 100 mg adultos de An. darlingi emergidos após 8 horas e não alimentados (Rafael 

et al., 2005; 2008; Souza et al., 2007). Os clones foram sequenciados pelo método 

Dideoxi (Sanger et al., 1977) e as sequências submetidas à anotação automática. As 

estratégias utilizadas na bioinformática, para processar as ESTs, foram por trimagem 

(limpeza de sequências contaminantes, como vetores, adaptadores) e clusterização 

ou agrupamento de sequências. Após o processamento das ESTs pelos Programas 

Phred (www.phrap.org) e phd2fasta (www.phrap.org) (Telles e Silva, 2001), a 

anotação automática das ESTs para análise de qualidade e armazenamento das 

sequências, clusterização ou agrupamento foi realizada no Laboratório Nacional de 

http://www.phrap.org/
http://www.phrap.org/
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Ciências da Computação–LNCC (www.darlingi.lncc.br), Embrapa Recursos 

Genéticos de Biotecnologia (https://valine.cenargen.embrapa.br) e Centro de 

Biologia Molecular e Engenharia Genética- CBMEG/UNICAMP e Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia- INPA.  

 Na anotação automática, cada grupo de sequências foi obtido pelo CAP3 e 

analisado por outras ferramentas de anotação, tendo o programa BlastX como base 

de análise. A análise de similaridade foi contra os bancos não redundantes do 

GenBank, o Gene Ontology e o banco de nucleotídeos e peptídeos preditos no 

genoma de An. gambiae (VectorBase). Cada grupo foi categorizado funcionalmente 

mediante os resultados de maior significância estatística após a comparação das 

sequências nos bancos de dados genômicos de An. gambiae, Ae. aegypti, Cx. 

quinquefasciatus e outros organismos, para obtenção das possíveis funções dos 

produtos de cada EST sequenciada.  

 

3.3 Alinhamento de sequências 

Considerando os alinhamentos entre sequências é mais seguro utilizar o 

sistema operacional Linux para executar o BLAST, a fim de buscar sequências 

homólogas, devido à rapidez dos alinhamentos e à confiabilidade dos dados, 

evitando que sequências ainda não publicadas se tornem públicas, como por 

exemplo, o alinhamento de sequências feitas pelo BLAST, usando o NCBI ou outros 

programas do Windows. Assim, não é recomendado o alinhamento de sequências 

usando Windows, se as sequências ainda não foram publicadas, como é o caso das 

ESTs de An. darlingi. No presente estudo, utilizaram-se a linha de comando do 

sistema Linux, para executar os alinhamentos de 568 Unigenes das bibliotecas de 

cDNA de larvas e adultos de An. darlingi (Rafael et al., 2005; 2008; Souza et al., 

2007), pelo BLASTx, para buscar sequências homólogas em bancos de dados 

genéticos do Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética (CBMEG), da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Estado de São Paulo. 

 Os Unigenes são sequências referentes a um único gene e que foram 

previamente agrupadas a partir de 1360 ESTs geradas nas bibliotecas de cDNA de 

An. darlingi, pelo projeto transcriptoma de larvas e adultos (Rafael et al., 2005; 2008; 

Souza et al., 2007). No presente estudo, os alinhamentos dessas sequências foram 

executados em linha de comando do sistema Linux. 

 

https://valine.cenargen.embrapa.br/
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3.4 Anotação e mapeamento de Unigenes pelo Gene Ontology 

Os 568 Unigenes de An. darlingi, alinhados pelo programa BLASTx foram 

submetidos ao programa Blast2go (Conesa et al., 2005), para a anotação e 

mapeamento dos termos do vocabulário de ontologias do Gene Ontology (Processos 

Biológicos, Função Biológica e Componentes Celulares). O mapeamento incluiu, 

também, vias metabólicas disponíveis no programa KEGG (Kyoto Encyclopedia of 

Genes and Genomes) (http://www.genome.jp/kegg/pathway.html) no caso de 

sequências que codificam para enzimas. A Figura 2 mostra o Contig404 e o 

mapeamento dos termos do consórcio GO, seguido do tamanho, número de hits 

encontrados para cada gene e seus valores de e-value, bem como o endereço da 

enzima referente ao gene. O Blast2go identificou, também, proteínas ortólogas por 

meio de outro banco de dados chamado UNIPROT. O UNIPROT 

(http://www.uniprot.org), contém sequências protéicas curadas e associadas aos 

termos de ontologia atribuídos pelo programa Gene Ontology Annotation (GOA) 

(Harris et al., 2004). No procedimento de anotação e mapeamento dos termos 

ontológicos, o blast2go mostra o número de acesso dos produtos gênicos fazendo 

link com o UNIPROT. Esse banco de dados é o resultado da união de esforços entre 

os grupos responsáveis por PIR, Swiss-Prot e TrEMBL (Apweiler et al., 2004), que 

conta com informações de todas as sequências protéicas sequenciadas no mundo. 

O UNIPROT faz link com vários bancos curados manualmente (VectorBase, KEEG, 

Gene Ontology, PFAM) e com bancos dados primários (EMBL e NCBI). As 

informações coletadas nesses bancos podem ser encontradas na Website provisória 

de An. darlingi: http://sysbiol.cbmeg.unicamp.br/adarlingi.  

 

 

http://sysbiol.cbmeg.unicamp.br/adarlingi
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Figura 2: Interface Blast2go, mostrando as sequências gênicas de An. darlingi e suas 
respectivas ontologias, a partir de alinhamentos do Blastx. 

 

3.5  Mapeamento in silico de ESTs de An. darlingi nos cromossomos de An. 
gambiae 

 Foi realizado download de sequências do genoma de An. gambiae para o 

servidor sysbiol, do CBMEG, UNICAMP. Em seguida os 568 Unigenes de An. 

darlingi foram mapeados in silico nos cromossomos de An. gambiae, utilizando-se o 

programa SIM4. 

3.6 Seleção de genes diferencialmente expressos 

Dos 568 Unigenes de An. darlingi, 347 Contigs foram selecionados e 

analisados pelo programa Identification Differentially Expressed Genes (IDEG6), a 

partir dos Contigs mais expressos e na contagem de ESTs das bibliotecas de larvas 

e adultos, baseando-se nos valores do teste estatístico de Audic & Claverie 

estabelecidos por essas contagens (Audic e Claverie, 1997), com correção de 

Bonferroni (Bonferroni, 1936). O teste estatístico de Audic & Claverie é baseado na 

comparação par a par de ESTs entre bibliotecas de cDNA. A necessidade do 

emprego desse teste no presente estudo é porque as bibliotecas de An. darlingi 

possuem tamanhos diferentes, sendo necessário normalizar esses dados antes de 

se fazer as comparações estatísticas.  
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3.7 Curadoria manual da anotação automática 

Após o alinhamento de ESTs usando o BLASTx, os Contigs diferencialmente 

expressos em larvas e adultos de An. darlingi, definidos pelo programa IDEG6, 

passaram por um processo de inspeção visual para seleção de sequências com o 

HSP/HIT (high scoring pair/HIT) com valores maiores ou iguais a 65%, a fim de 

encontrar sequências protéicas completas e, portanto, mais significativas e 

informativas. Sequências com valores menores que 65% foram armazenadas para 

estudos posteriores, pois essas sequências representam apenas um fragmento 

muito curto de genes encontrados em bancos de dados. Assim, isso pode gerar uma 

falsa hipótese de gene a ser analisado. O valor de HSP/HIT quantifica o quanto a 

sequência de consulta, nesse caso Unigenes de An. darlingi, cobre o gene ortólogo 

encontrado em bancos de dados, denominado Hit ou subject (sequência consultada 

em banco de dados). Dessa forma, cada sequência selecionada tem 65% a 100% 

de sua extensão representada nos genes de An. darlingi. 

 Sequências com HSP/HIT maior ou igual a 65% e suas ORFs (Open 

Reading Frame) foram confirmadas pelo programa ORF Finder para posterior 

comparação das sequências de aminoácidos de An. darlingi contra sequências 

peptídicas disponíveis no GenBank. Isso possibilitou a comparação de resíduos de 

aminoácidos em quantidades entre as sequências de An. darlingi (query ou 

sequência de consulta) e sequências de bancos de dados (subject), confirmando os 

alinhamentos, e os domínios protéicos dessas moléculas, previamente gerados. 

Após essa etapa, foram inferidas funções às sequências de An. darlingi, a partir de 

genes ortólogos encontradas em bancos de dados. A Figura 3 mostra a interface do 

consórcio GO (http://www.geneontology.org/), que associa termos ontológicos à 

função protéica.  
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Figura 3. Interface para busca de genes e suas funções ontológicas, estabelecidas pelo 
consórcio do Gene ontology.  

 

3.8 Filogenia da Glutationa -S Transferase (GST), classe Sigma  

 

Sequências do gene Glutationa -S Transferase (GST) foram comparadas pelo 

programa ClustalW, por meio do alinhamento global entre as sequências homólogas 

(Thompson et al., 1994). No presente estudo, construiram-se a árvore filogenética da 

GST, classe Sigma, de An. darlingi, An. gambiae, Ae. aegypti, Cx. quinquefasciatus 

e Phlebotomus papatasi. Esta última espécie foi utilizada para enraizamento da 

árvore filogenética.  

Foi utilizado método de Neighbor Joining que se baseia em métodos de 

distâncias genéticas (Saitou e Nei, 1987), utilizando o Software Mega4.0 (Tamura et 

al., 2007). Este último realiza análises de Bootstrap (Felsenstein, 1985) que são 

valores estatísticos, que testam o grau de confiabilidade dos nós das árvores 

geradas. 
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4. Resultados e Discussão  

4.1 Compartilhamento de sequências homólogas por espécies 

O Blastx executado comparou a homologia das sequências de aminoácidos 

traduzidas, a partir das bibliotecas de ESTs de larvas e adultos de An. darlingi contra 

os bancos de dados de diversos organismos, incluindo o An. gambiae, Ae. aegypti, 

Cx. quinquefasciatus, previamente acessadas no bancos de dados do CBMEG, 

UNICAMP. Anopheles gambiae, Ae. aegypti, Cx. quinquefasciatus compartilharam 

números significativos de sequências homólogas com An. darlingi. Outras espécies 

não compartilharam mais que cinco biossequências, com An. darlingi (Figura 4). 
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Figura 4. Compartilhamento de sequências homólogas de An. darlingi com An. gambiae, 

Ae. aegypti, Cx. quinquefasciatus e outras espécies. Os nomes das espécies são 
mostradas no eixo x e o número de sequências homólogas, best hits, no eixo y.  

 
  

Esses resultados mostram que dos 568 Unigenes de An. darlingi alinhados 

pelo Blastx em bancos de dados, 61% das sequências (349 Unigenes) são mais 

semelhantes às sequências de An. gambiae, 10% das sequências (55 Unigenes) 

alinharam com sequências de An. darlingi, oriundas de outros projetos de 

sequenciamento, 10%  (55 genes) alinharam com sequências Ae. aegypti, 8% (49 

Unigenes) alinharam com sequências de Cx. quinquefasciatus e 11% (55 Unigenes) 

restantes mostraram alinhamento com outras espécies. Estas últimas não foram 

discutidas neste trabalho por não apresentarem relação evolutiva recente com An. 



20 
 

darlingi. Somente sequências com valor de corte do e-value igual ou maior que 10-5 

foram analisadas.  

Dos 568 Unigenes de An. darlingi, a detecção de 61% das sequências 

compartilhadas com An. gambiae era esperado, considerando a ocorrência dessas 

duas espécies no gênero Anopheles. O compartilhamento de 8% de sequências em 

Ae. aegypti e 11 % em Cx. quinquefasciatus com An. darlingi sugerem uma relação 

evolutiva mais distante, corroborando estudos de Reidenbach et al. (2009) e Moreno 

et al. (2010), onde mostraram que o tempo de divergência entre anofelinos e 

culicíneos data de 120 milhões de anos, no início do Cretáceo. No entanto, Moreno 

et al. (2010) comparou o DNA mitocondrial de An. darlingi de duas localidades, 

Manaus, Amazonas (America do Sul) e Belize, peníssula de Yucatán (America 

Central) com An. gambiae, Anopheles funestus, Anopheles quadrimaculatus. Esses 

autores mostraram que a radiação entre An. gambiae, Anopheles funestus, 

Anopheles quadrimaculatus e An. darlingi data de aproximadamente 79 milhões de 

anos atrás. 

Registros fósseis da família Culicidae não são comuns, embora alguns 

espécimens tenham sido encontrados preservados em âmbar (Zavortink e Poinar, 

2000). Anopheles (Nyssorhynchus) dominicanus é o registro fóssil mais antigo da 

subfamília Anophelinae, encontrado no novo mundo e sua idade é controversa, 

sendo estabelecida entre 15 a 20 milhões de anos, baseando-se em marcadores de 

resgistros fósseis, como indivíduos da ordem foraminífera (Iturralnde-Vincent e 

MacPhee, 1996) e no âmbar de 30 a 45 milhões de anos (Schlee, 1990). Dessa 

forma, as relações evolutivas entre esses mosquitos têm sido estabelecidas 

baseando-se no tempo de divergência entre Anopheles e Drosophila que data de 

259.9 milhões de anos (Gaunt e Miles, 2002).  Nesse sentido, abordagens evolutivas 

relacionando dados de DNA mitocondrial (Moreno et al., 2010) associado a estudos 

de genes nucleares, podem futuramente ajudar na estimativa da real idade de 

divergência entre espécies do gênero Anopheles, por exemplo, An. darlingi e An. 

gambiae. Esses autores mencionaram a importância do genoma nuclear para 

corroborar hipóteses evolutivas dessas espécies. Assim, a análise de sequências do 

DNA nuclear de An. darlingi pode contribuir com a relação evolutiva entre An. 

darlingi e An. gambiae. 
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4.2 Mapeamento in silico de ESTs de An. darlingi em cromossomos de An. 
gambiae 

O mapeamento in silico mostrou que as sequências de An. darlingi estão 

representadas em 793 regiões dos cromossomos de An. gambiae, podendo uma 

sequência ter hibridizado em mais de uma região cromossômica. A barra que 

representa o cromossomo UNKN, provavelmente, são sequências de An. gambiae 

que não tiveram suas regiões definidas dentro do genoma. Assim sendo, 91 

sequências de An. darlingi alinharam com essas sequências desconhecidas de An. 

gambiae (Figura 5). Esses dados, adicionados ao mapeamento físico e in silico de 

ESTs de An. darlingi em cromossomos de An. gambiae (Bridi, 2009), futuramente, 

podem ser úteis, para análises de sintenia entre os cromossomos de An. darlingi e 

An. gambiae, mutações cromossômicas, translocações, outros rearranjos 

cromossômicos e evolução desses anofelinos.  
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Figura 5: Número de sequências ESTs de An. darlingi (eixo y) representadas em 
cromossomos de An. gambiae  (eixo x). 

  

 A Tabela 2 (anexo) mostra uma comparação entre a localização do gene da 

GST em cromossomos de An. darlingi e An. gambiae, que foram alinhadas pelo 

programa SIM4 e o tamanho dessa sequência em nucleotídeos. 

Bridi (2009) identificou por mapeamento in situ ESTs de An. darlingi, e 

observou que o gene da GST hibridizou no braço esquerdo do cromossomo 

politênico 2 de An. darlingi. No presente trabalho, a GST foi mapeada in silico no 

braço esquerdo do cromossomo politênico 3, de An. gambiae. Esse resultado, pode 

sugerir um rearranjo cromossômico nessas duas espécies. Inversões paracêntricas 

têm sido extensivamente documentadas em algumas espécies de Anopheles por 
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causa da existência de pontos de quebra em seus cromossômos politênicos (Dideco 

et al., 1978; Suguna et al., 1981, 1994; Green et al., 1992; Subbarao et al., 1994, 

2000; Poopittayasataporn e Baimai, 1995; Atrie et al., 1999; Pili e Marchi, 1999; 

Cornel e Collins, 2000; Ramirez & Dessen, 2000a,b; Coluzzi et al., 2002; Michel et 

al., 2005). Em An. gambiae, inversões paracêntricas podem ser um mecanismo de 

diferenciação inter e intra específica (Coluzzi et al., 1979; Coluzzi et al., 1985). A 

maioria das inversões polimórficas em An. gambiae é detectada nos braços 

esquerdo e direito do cromossomo politênico 2 (Coluzzi et al., 2002).  

4.3 Mapeamento das sequências ESTs de An. darlingi, pelo Gene Ontology   

 

Os 568 Unigenes de An. darlingi foram mapeados segundo as ontologias do 

Gene Ontology (Componente Celular, Função Molecular e Processos Biológicos), 

utilizando o programa Blast2go, totalizando 1249 níveis de ontologias obtidas a partir 

desses Unigenes. As sequências gênicas podem estar envolvidas em um ou em 

mais níveis de ontologias do GO. O termo Função Molecular está associado a 39 % 

(486) das sequências, seguido dos termos Processos Biológicos com 31% (382) das 

sequências e Componente Celular, sendo representado por 30% (381) das 

sequências. O número de sequências está bem distribuído nas três ontologias do 

GO (Figura 6). 
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Figura 6: Distribuição das ESTs de An. darlingi em Componente Celular, Função Molecular 
e Processos Biológicos. O Eixo y representa o número de Unigenes  de An. darlingi e o 
eixo x representa as ontologias do GO. 
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O mapeamento de sequências gênicas utilizando-se ontologias associa os 

termos do vocabulário do GO, que podem ser aplicados a vários organismos, para a 

representação da descrição de genes e papéis de proteínas em células, além de 

facilitar buscas futuras sobre o gene em questão (Sales et al., 2008). O 

procedimento de se associar genes ortólogos às suas funções celulares é uma 

etapa fundamental durante o processo de anotação funcional de genes (Gotz et al., 

2008). Na anotação funcional de genes da glândula salivar de Ae. aegypti, 

Valenzuela et al., (2002) anotaram 238 clusters, identificando 118 proteínas de 

manutenção; 38 produtos secretados e 82 proteínas com funções desconhecidas. 

Em An. gambiae, o transcriptoma de glândulas salivares gerou 691 ESTs divididas 

em 403 proteínas secretoras, 165 proteínas de manutenção e 123 com funções 

desconhecidas (Francischetti et al., 2002). Em proteínas salivares de An. darlingi, 

Calvo et al., (2009) analisaram 797 ESTs, onde 50% das sequências estão 

associadas a proteínas secretoras, 34% correspondem a proteínas de manutanção e 

16% são classes protéicas ainda desconhecidas. No presente estudo, os 568 

Unigenes de An. darlingi estão associados  às seguintes ontologias: função 

molecular (39%), processos biológicos (31%) e componente celular  (30%). Análises 

de ontologias associadas a genes permitem a comparação entre classes gênicas, 

como será abordado no 4.5 

 

4.4 Expressão diferencial de genes em larvas e adultos de An. darlingi 

 
 A triagem de genes diferencialmente expressos foi feita usando somente 347 

Contigs, onde 20 genes são mais expressos em adultos, 71 genes mais expressos 

em larvas e 256 são expressos em ambas etapas do desenvolvimento de An. 

darlingi (Figura 7). 

 
Figura 7: Análises de expressão diferencial dos 347 Contigs de An. darlingi, pelo IDEG6. 
Em adultos (Ad) foram observados 20 Contigs mais expressos; em larvas (La) foram mais 
expressos 71 Contigs e, em adultos e larvas (Ad e La) foram mais expressos em comum 
256 Contigs. 
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Essa diferença entre os genes diferencialmente expressos em larvas e adultos 

sugere que a atividade gênica na fase imatura é mais intensa que na fase alada do 

mosquito. Durante o desenvolvimento das larvas, é maior a mudança de estrutura do 

corpo em períodos curto de tempo e maior a produção de hormônios necessários 

para ativação de genes específicos, como genes envolvidos na transcrição, tradução 

e em estruturas ribossômicas (Lewin, 1994). 

 Genes diferencialmente expressos, seja em diferentes tecidos, ou durante 

diferentes fases do desenvolvimento de um organismo, ou até mesmo durante 

patologias específicas são o principal interesse em pesquisas básicas e 

farmacêuticas (Audic e Claverie, 1997), e os dados da Figura 7 fornecem 

informações em que fase do desenvolvimento do organismo, fica mais fácil se 

localizar um determinado gene. Na Tabela 3 (anexo) estão representados os Contigs 

diferencialmente expressos, seguidos do valor de suas bibliotecas normalizadas bem 

como os valores estatísticos de p-value que quantificam o grau de confiabilidade das 

análises de expressão diferencial.  

 

4.5 Avaliação manual de sequências expressas diferencialmente 

 
Entre as sequências diferencialmente expressas de larvas e adultos de An. 

darlingi, 36 foram selecionadas em função de seu valor de HSP/HIT ser maior ou 

igual a 65%. A Figura 8 mostra a distribuição das ontologias (Função Molecular, 

Processo Biológico e Componente Celular) e os genes envolvidos nesses termos 

ontológicos do GO. As sequências selecionadas de larvas e adultos de An. darlingi 

estão distribuídas nessas ontologias, com suas respectivas funções. Em larvas, 

35%, 33% e 32% dos genes estão envolvidos em Função Molecular, Processo 

Biológico e Componente Celular , respectivamente (Figura 8). Em adultos, 35%, 26% 

e 38% do genes estão envolvidos em Função Molecular, Processo Biológico e 

Componente Celular, respectivamente (Figura 8). 
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Figura 8: Distribuição das sequências por ontologias dos termos do Gene Ontology em 
larvas e adultos de An.darlingi. As sequências são observadas em uma ou nas três 
ontologias. Todas as sequências mostradas têm HSP/HIT >= 65%. 

 

Comparações de genes e ontologias que descrevem a função do gene na 

célula podem fornecer uma melhor compreensão das atividades gênicas nas etapas 

do desenvolvimento do organismo. A comparação entre sequências de classes 

protéicas, relacionadas a proteínas de manutenção e proteínas secretoras entre o 

transcriptoma da glândula salivar de An. darlingi e An. gambiae mostrou que 53% 

das proteínas salivares são idênticas, enquanto que 86% das proteínas de 

manutenção são idênticas entre as duas espécies (Calvo et al., 2009). Porém, esses 

autores inferiram que as proteínas de manutenção são mais conservadas em 

relação a proteínas salivares. Na comparação de ontologias de larvas e adultos de 

An. darlingi realizadas nesta dissertação, a ontologia Processo Biológico é mais 

abundante em larvas (33%) em relação a mesma ontologia em adultos (26%). Em 

adultos, a ontologia Componente Celular é mais abundante (38%) em relação a 

mesma ontologia em larvas (32%). Os genes usados nessas análises são 

específicos, nas fases de larva e adulto de An. darlingi e apresentam 65% ou mais 

de cobertura contra as sequências alinhadas em bancos de dados, aumentando a 

confiabilidade da anotação de genes completos. Todas as sequências, envolvidas 

em ontologias possuem funções mais específicas, como mostram as figuras 9, 10, 

11 representando as ontologias: Processo Biológico, Função Molecular e 

Componente Celular, associadas às sequências de An. darlingi adulto. Esses genes 

possuem HSP/HIT >=65%. 
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Figura 9: Genes de An. darlingi adultos e subníveis da ontologia Processo Biológico (P). 

 
 
 
 

 
 
Figura 10: Genes de An. darlingi adultos e subníveis da ontologia Função Molecular (F). 
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Figura 11: Genes de An. darlingi adultos e subníveis da ontologia Componente Celular (C). 

 
 
  Os Contigs mais expressos em adultos e que possuem HSP/HIT >=65% são 

mostrados na Tabela 3 (anexo), juntamente com o código de identificação do gene 

ortólogo em banco de dados, código de acesso da proteína em banco de dados 

UNIPROT, que possui sequências curadas, assim como seus respectivos valores 

estatísticos (Score , E-value e HSP/HIT).  

 

As mesmas análises foram realizadas, também, com os genes de An. darlingi 

mais expressos em larvas classificando-os segundo as ontologias em que estão 

inseridos. As Figuras 12, 13 e 14 representam as ontologias (Processos Biológicos; 

Função Molecular e Componente Celular, respectivamente) e as subfunções nas 

quais os produtos gênicos estão envolvidos. 
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Figura 12: Genes de larvas de An. darlingi e subfunções da ontologia Processo Biológico (P). 

 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 13: Genes de larvas An. darlingi e subfunções da ontologia Função Molecular (F). 
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Figura 14: Genes de larvas An. darlingi e subfunções da ontologia Componente Celular 

(C).  
 
 
 

Os Contigs mais expressos em larvas com o HSP/HIT >=65% são mostrados 

na Tabela 4 (anexo), que incluem os códigos de identificação do gene ortólogo em 

banco de dados e de acesso da proteína em banco de dados UNIPROT, que 

possuem sequências curadas, assim como seus respectivos valores estatísticos 

(Score, E-value e HSP/HIT). 

 É importante ressaltar que, considerando os genes expressos em adultos e 

larvas mostrados nas Tabelas 3 e 4 (anexo), os maiores valores de e-value 

encontrados foram os referentes aos hits dos Contigs 253 (1.732 e-7), 259  ( 1.080 e-

17) e Contig 75 (2.05 e-16), sendo que os dois primeiros são mais expressos em 

larvas e o terceiro expresso em adulto. Excetuando-se esses valores, os cálculos de 

e-value dos outros Contigs diferencialmente expressos variaram de e-31 a e= 0.0. 

Os alinhamentos das sequências mostraram Hits (sequências homólogas) 

com bons valores estatísticos, e a inspeção manual e escolha dos Hits com valores 

de cobertura maior ou igual a 65%. Esses dados permitiram certa confiabilidade, 

para a inferência de funções para as sequências com genes ortólogos, já que são 

sequências peptídicas completas encontradas em outros organismos. Os valores  

estatísticos e a localização desses genes estão nas Tabelas 4 e 5 (anexo). 
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4.6 Inferências de funções de genes ortólogos 

 
 As funções de genes ortólogos diferencialmente expressos em larvas e 

adultos de An. darlingi, com HSP/HIT >=65% foram pesquisadas na literatura, e 

cada produto gênico pode estar inserido em uma ou mais das três ontologias 

(Componente Celular, Processo Biológico, Função Molecular) do consórcio GO. As 

informações sobre cada produto estão descritas a seguir.  

Proteínas homólogas de membrana vitelínica (Vitelline membrane 

protein homolog). O Contig253 de An. darlingi apresentou homologia com a 

Vitelline membrane protein 15a-2 de Ae. aegypti, cuja proteína está bem 

caracterizada, com 97 resíduos de aminoácidos. No mosquito Ae. aegypti, essa 

molécula tem uma atividade oostática. É expressa no ovário, região anterior do 

folículo celular (Borovsky et al., 1990; Borovsky, 2003)  e, posteriormente, circula na 

hemolinfa. Inibe a biossíntese da tripsina em células do epitélio intestinal que 

indiretamente reduz a concentração da vitelogenina na hemolinfa resultando em 

inibição do desenvolvimento do oocisto. Pertence à família das proteínas de 

membrana. Na espécie An. darlingi essa proteína está associada à região 

extracelular no termo Componente Celular (UNIPROT), conforme as ontologias do 

GO.  

 Actina (Actin). Os Contigs 629 e 68 apresentaram homologia com An. 

gambiae que possui cinco genes da actina (Salazar et al., 1994), Ae. aegypti, com 

quatro genes bem caracterizados (Smartt e Erickson, 2008) e dois genes da actina 

em Cx. pipiens L. (Kim et al., 2006). A Actina é o  maior componente do 

citoesqueleto em células eucarióticas. Apresenta papel estrutural e participa de 

processos de mobilidade celular. É uma proteína abundante e altamente conservada 

em células eucariotas (Sheterline et al., 1991). Os produtos protéicos de duplicação 

dos genes de actina são tipicamente conservados ao nível de aminoácidos (Roper et 

al., 2005).  Filamentos de actina ativam a atividade miosina Mg2 + ATPase e o 

movimento ao longo dos filamentos produz força para a contração muscular, 

movimento celular e cromossômico, fagocitose e sinalização intracelular (Machesky 

e Insall, 1999; deRouvroit e Goffinet, 2001; Pollard et al., 2000; Fox, 2001). Além 

disso, a actina é importante nos processos biológicos, tais como o desenvolvimento 

embrionário e na cicatrização.  

Em contraste com a alta conservação de suas sequências de aminoácidos, a 

actina tem um amplo espectro de funções. A função da actina na estrutura do 
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citoesqueleto da célula inclui a determinação da forma celular, motilidade celular, 

citocinese, transporte intracelular, e contratilidade muscular (Pollard et al., 1984). 

Está presente, também, no sarcômero muscular participando da construção de 

microfibrilas em células musculares (He e Haymer 1994) e nos estágios iniciais da 

transcrição (Egly et al., 1984). No processo de anotação da actina em An. darlingi, 

esse gene está descrito em Componente Celular, onde está representado no 

citoplasma, citoesqueleto; e em Função Molecular participa das ligações da molécula 

de ATP e de proteína ou complexo protéico.   

     Protease de Serina (Serine Protease). Os Contigs242 e 605 tiveram 

homologia com Serina Protease de An. gambiae. Esta proteína é encontrada em 

todos os reinos, incluindo vírus (Hedstrom, 2002). É um grupo de enzimas 

proteolíticas importante, que cliva esqueletos de peptídeos usando a “Tríade 

Catalítica” de histidina , serina  e ácido aspártico, que são conservados entre os 

membros da família (Pearson, 2001). Tem um importante papel em processos 

biológicos, como sinalização celular, defesa e desenvolvimento (Zhao et al., 2010). 

As proteases de serinas estão relacionadas à imunidade e têm sido investigadas 

quanto em An. gambiae, onde ela pode estar envolvida na defesa contra o parasita 

causador da malária  (Christophides et al., 2002). O genoma de Ae. aegypti possui 

369 genes similares à Protease de Serina, dos quais 66 são putative trypsin 

(Venancio et al., 2009).  Entretanto, somente cinco foram caracterizadas no intestino 

de fêmeas adultas desse mosquito. Diversos fatores podem contribuir para essa 

grande discrepância. As proteases de serinas são conhecidas como enzimas 

importantes na digestão; estão envolvidas, também, em outros processos, como 

imunidade, reprodução, desenvolvimento, sinal de transdução e cicatrização de 

feridas (Barros et al., 1996; Coughlin, 2000; Hedstrom, 2002; Joseph et al., 2001; 

LeMosy et al., 1999; Neurath, 1984). 

  Um pequeno grupo destas enzimas foi encontrado em glândulas salivares de 

fêmeas adultas de An. gambiae, o que indica também um papel na alimentação 

sanguínea, talvez ativando as vias antiinflamatórias (Ribeiro et al., 2007). Em An. 

darlingi a Serina Protease está envolvida em Componente Celular, na região 

extracelular e em Processo Biológico, onde atua em resposta à defesa a protozoário. 

 tpa_inf: hdc00331. O gene ortólogo ao Contig14  com o melhor hit a esse 

Contig, é a proteína AGAP009526-PA de An. gambiae, localizada no braço direito, 

do cromossomo 3, desse vetor da malária africana. Essa é uma proteína completa, e 
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possui 74 resíduos de aminoácido, com massa molecular de 7.974,63,  ponto 

isoelétrico de 10.3028 e seu transcrito tem 569 pares de base. Está envolvida em 

Componente Celular, participa da cadeia respiratória da mitocôndria, e em Função 

Molecular, participa das atividades de transporte de elétrons (site Vector Base).  

 Receptor de rodopsina putativo 3 (putative rhodopsin receptor 3) 

(AGAP001163-PA). Essa sequência, Contig16, é ortóloga em  An. gambiae e está 

localizada no braço direito do cromossomo 2. É uma proteína completa, com 370 

resíduos de aminoácidos. A Rodopsina (Rhodopsin), da família das proteínas 

Opsina, está presente nos olhos compostos de insetos; é um fotoreceptor e está 

presente na célula da retínula (Spaethe e Briscoe, 2004).  Apresenta o domínio 

receptor transmembrana 7 (transmembrane receptor domain 7) e está representada 

nas três ontologias do consórcio GO. Em An. darlingi, essa proteína está inserida em 

Função Molecular, subfunções G-protein coupled receptor activity, receptores de 

transdução de sinais extracelulares, através da membrana celular. No lado externo, 

esses receptores recebem um ligante (um fóton), e no lado citosólico eles ativam um 

nucleotídeo da proteína ligante de guanina (G).  Tais receptores são proteínas 

hidrofóbicas que atravessam a membrana por sete vezes. Na subfunção de 

atividade fotoreceptora, atuam absorvendo e respondendo às radiações 

eletromagnéticas incidentes, especialmente à luz visível. A resposta pode envolver 

uma mudança de conformação da proteína. Está envolvida também em Processos 

Biológicos, subfunção fototransdução, ocorre uma sequência de reações dentro de 

uma célula necessária para converter os fótons absorvidos em um sinal molecular; 

na subfunção proteína ligada a cromóforo (Protein-chromophore linkage), ocorre a 

ligação covalente ou não covalente de um cromóforo (molécula que absorve e 

transmite a energia da luz) a uma proteína; na subfunção percepção visual o 

organismo recebe um estímulo visual, que é convertido em um sinal molecular, 

reconhece e caracteriza o sinal. Estímulos visuais são recebidos em forma de fótons 

e são processados para formar uma imagem. Está presente em Componente 

Celular, subfunção membrana total, indica que a totalidade ou parte da sequência de 

peptídeos é incorporada na membrana celular.  

 Proteína 30s unidade ribossomal 40s (40s ribosomal protein s30). O 

Contig260 apresentou homologia a essa proteína. A proteína 30s unidade 

ribossomal 40s foi alinhada a partir da fusão da proteína 30s da unidade ribossomal 

40s com a proteína ubiquitina, cujas sequências tiveram origem da glândula salivar 
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de An. darlingi (Calvo at al., 2009). A proteína completa possui 132 resíduos de 

aminoácidos e está envolvida em Componente Celular, ribossomo, que é o sitio da 

biossíntese de proteínas resultantes da tradução do RNA mensageiro (RNAm); 

Função Celular, onde participa do componente estrutural do ribossomo; Processo 

Biológico e tradução, que é um processo metabólico celular em que uma proteína é 

formada, usando a sequência de uma molécula de RNAm maduro para especificar a 

sequência de aminoácidos de uma cadeia polipeptídica. Detectada também na 

glândula salivar de An. gambiae mostrou uma alta similaridade com a sequência 

peptídica de An. darlingi, apresentando um e-value de 5.56346e-41. Em An. gambiae, 

esta proteína esta localizada no cromossomo X. O endereço AD-239 é uma proteína 

de manutenção (HouseKeeping protein), com 131 resíduos de aminoácidos (Calvo et 

al., 2009), e tem um ponto isoelétrico de 10.7792  e sua massa molecular é igual a 

14.256,33.  

Miosina de Cadeia leve 2 (Myosin light chain 2). Em An. darlingi, o gene 

ortólogo com o melhor hit ao Contig584 é o da Miosina de cadeia leve 2, de Cx. 

quinquefasciatus, uma proteína completa, que possui 210 resíduos de aminoácidos, 

tanto em An. darlingi como em Cx. quinquefasciatus, conforme visto nos resultados 

do Blast2go. Em Cx. quinquefasciatus, essa proteína possui um ponto isoelétrico 

igual a 4.3776 e sua massa molecular é de 22.852,17 (vectorbase). Filamentos de 

actina ativam a atividade miosina Mg2 + ATPase e o movimento ao longo dos 

filamentos produz força para a contração muscular, movimento celular e 

cromossômico, fagocitose e sinalização intracelular (Machesky e Insall, 1999; 

deRouvroit e Goffinet, 2001; Pollard et al., 2000; Fox, 2001). Em An. darlingi, esta 

proteína está envolvida na ontologia Função Molecular, subfunção atividade motora 

de microfilamento (microfilament motor activity), catálise de movimento ao longo de 

um microfilamento, acoplado à hidrólise de um nucleosídeo trifosfato (ATP 

normalmente); subfunção íon ligante de cácio (calcium ion binding), interação 

seletiva, não covalente, com íons Ca2+.  

 Proteínas de choque ao calor (Heat Shock Proteins = HSPs). Em An. 

darlingi, a sequência ADLSDA03024A08.g00 encontrou o melhor Hit com HSPs de 

Ae. aegypti. As HSPs respondem a muitos tipos de estresse ambiental (Parsell e 

Lindquist, 1993; Feder e Hofmann, 1999; Rinehart et al., 2007). Em estudos em An. 

gambiae, Ae. aegypti e Cx. pipiens foi observado que proteínas de choque térmico 

contribuem na tolerância à desidratação (Benoit et al., 2010). Os genes HSP60 e 
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HSP90 foram nocauteados (knocked down) por RNA de interferência (RNAi) e as 

amostras dos mosquitos submetidas à perda de água. Em seguida a comparação foi 

feita com um grupo controle, verificando a taxa de mortalidade dos mosquitos sem 

os genes HSP60 e HSP90. Avaliando-se as taxas de perda de água, esses autores 

concluíram que Ae. aegypti é a espécie mais resistente à desidratação, seguida de 

Cx. pipiens e o An. gambiae. Em An. darlingi, esta proteína esta inserida em Função 

Molecular, em ligação ao ATP; participa também do Componente Celular, 

diretamente no citoplasma; em Processo Biológico, participa em resposta ao 

estresse celular e em processo de conformação de proteína celular. 

Hexamerina (Hexamerin) ou arilforina (arylphorin-like protein). Em An. 

darlingi, o Contig211 encontrou o melhor Hit com Hexamerina de An. gambiae. 

Hexamerina é uma proteína de estoque de grande importânica para insetos 

holometábulos; é  sintetizada no corpo gorduroso primariamente no término do 

estágio larval, e secretada na hemolinfa (Jinwal et al., 2006). Ao final do estágio 

larval, a síntese protéica é interrompida abruptamente (Kanost et al.,1990; Telfer e 

Kuntel., 1991), reaparecendo na fase adulta de An. gambiae, mas em níveis 

menores (Zakharkin et al., 1997).  Essa proteína é rica em aminoácidos aromáticos, 

como a Fenilalanina (Phe) e a Tirosina (Try) (21% Phe + Tyr), servindo de reserva 

de aminoácidos na pupa, fase em que ocorre a diapausa, acompanhada de 

interrupção na alimentação desse imaturo (Jinwal et al., 2006). A Hexamerina tem 

papel importante na maturação do sistema reprodutor de mosquitos, cuja falta reduz 

significativamente a fertilidade de indivíduos adultos. Zakharkin et al. (1997) 

mapearam o gene da Hexamerina de An. gambiae (AgHex-1.1), e o sinal da 

hibridização in situ desse gene ocorreu na região cromossômica do braço 2L. Nesta 

dissertação, o mapeamento in silico da Hexamerina  em cromossomos de An. 

gambiae mostrou-se compatível com o mapeamento in situ obtido por por Zakharkin 

et al. (1997). Em resultados da Hexamerina de An. darlingi obtidos pelos Blast2go, 

essa proteína está envolvida em Componente Celular, atuando especificamente na 

matriz extracelular; Função Molecular, atuando no transporte de oxigênio e em 

atividades de reservas de nutrientes. 

Arrestina. Em An. darlingi, o Contig637 teve homologia com Arrestina de An. 

gambiae. Essa proteina têm sido caracterizadas e divididas em duas grandes 

categorias, que têm suas funções presumidas a partir de seus papéis funcionais 

(Craft et al., 1995). A primeira, está relacionada às Arrestinas visuais, que têm 
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apresentado expressão gênica quase exclusivamente em fotoreceptores, e 

interagem com a rodopsina para o término do estímulo visual (Kiselev et al., 1997; 

Gurevit,  1998). A segunda, compreende arrestinas não visuais, expressas em uma 

variedade de tecidos (excluindo fotoreceptores), as quais podem interagir com 

diversas proteínas receptoras de acoplamento (protein-coupled receptor-GPCRs-G) 

(Gurevit et al., 1995). Merrill et al. (2001) isolaram a arrestina 1 de antenas de An. 

gambiae (AgArr1), para estudar o seu potencial papel na regulação de sinais 

olfatórios. Mas, o papel da Arrestina na regulação de sinais olfatórios em An. 

gambiae não foi bem esclarecido. A expressão da arrestina em estágios iniciais de 

larvas até a idade adulta de An. gambiae foi observada por Merril et al. (2001), que 

sugeriram que este gene além de funcionar em vias sensoriais, pode atuar em 

outras vias metabólicas, durante todo o ciclo de vida do mosquito. Em An. darlingi, 

esta proteína participa do Processo Biológico diretamente em resposta a estímulos 

químicos, percepção sensorial e transdução de sinal. 

Genes de resistência a inseticidas. Estudos genéticos sobre resistência a 

inseticidas têm indicado a existência de três grandes famílias de genes, que são 

citocromo P450 (CYP), Glutationa S-transferase (GST) e carboxyl esterase (COE) 

(Ranson et al., 2002). 

  Citocromo c oxidase. Citocromo c oxidase ou complexo IV é um amplo 

complexo de proteínas transmembrana encontrado na mitocôndria e está envolvido 

na cadeia transportadora de elétrons, onde tem importante papel na geração de ATP 

durante a fosforilação oxidativa (Pridgeon et al., 2009). Em eucariotos, três 

subunidades (i-iii) de citocromo c oxidase são codificadas no DNA mitocondrial, 

formando o núcleo funcional da enzima citocromo c oxidase (Wikstrom e Casey, 

1985). Esses autores estudaram os genes mitocondriais que codificam para o 

citocromo oxidase subunidade c (cytochrome c subunit), citocromo oxidase 

subunidade ii (cytochrome oxidase subunit ii), citocromo mitocondrial oxidase c 

subunidade 5b, isoforma 1 (mitochondrial cytochrome c oxidase subunit 5b isoform 

1), citocromo oxidase subunidade iii (cytochrome c oxidase subunit iii). No 

transcriptoma de An. darlingi, a proteína está representada pelos Contigs 423, 439, 

514, 589, respectivamente. Está envolvida nas ontologias Componente Celular, 

especificamente na membrana interna da mitocondria, cadeia respiratória; Função 

Molecular, atividade transportadora de elétrons; Processos Biológicos, 

especificamente em transporte de elétrons na mitocondria.  
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  Glutathione S-transferase (GST), classe Sigma (GSTs). O Contig404 de An. 

darlingi encontrou homologia com a GST Sigma de Ae. aegypti. A família das 

enzimas GSTs consiste de 31 genes (Srivastava et al., 2010). É uma família de 

enzimas multifuncionais e está presente unicamente em organismos aeróbicos, 

plantas e animais (Wang  et al., 2008).  As GSTs catalizam compostos endógenos e 

exógenos, sendo que suas principais funções são a síntese e degradação de 

drogas, detoxificação de compostos xenobióticos, incluindo poluentes ambientais, 

químicos e pesticidas (Ranson et al., 2005). Estão envolvidas, ainda, no combate ao 

estresse oxidativo (Collins et al., 2004). São bem conhecidas por conferir resistência 

ao inseticida DDT [1,1,1-trichloro-2,2-bis-(p-chlorophenyl) ethane] (Prapanthadara et 

al., 1993).  Seis classes de GSTs de insetos têm sido identificadas: classes Delta 

(GSTd), Epsilon (GSTe), Ômega (GSTo), Sigma (GSTs), Theta (GSTt) e Zeta 

(GSTz) (Tang e Tu, 1994; Huang et al., 1998; Ortelli et al., 2003).  As classes Delta e 

Epsilon são encontradas exclusivamente em insetos, e membros dessas duas 

classes estão envolvidos na resistência aos inseticidas organofosforados, 

organoclorados e piretróides (Fournier et al., 1992; Grant e Hammock, 1992; 

Kostaropoulos et al., 2001; Vontas et al., 2001; Ranson et al., 2004).  

    Perfis de expressão de genes GSTs Epsilon indicam que cinco destes são 

super expressos em linhagens de An. gambiae resistentes ao DDT. Entre eles, o 

gene agGSTe2, presente na ontologia Função Molecular, participa da atividade 

transferase da GST. Sua expressão ocorre em cerca de oito vezes e tem uma 

comprovada capacidade de metabolização do DDT. Essa amostragem evidencia que 

agGSTe2 é a enzima mais importante na desintoxicação do DDT, que no caso do 

An. gambiae pode ser 350 vezes mais eficaz em relação ao gene agGST1-6, classe 

delta (Wang  et al., 2008). GSTd1 e GSTs1  (GSTs Delta e Sigma) são genes 

ortólogos em An. gambiae e Ae. aegypti, cuja diferença ocorre em função de 

variações no splicing alternativo. A conservação nos sítios de splicing sugere que o 

splicing alternativo nestes genes tem ocorrido desde antes da divergência entre os 

gêneros Aedes e Anopheles (Lumjuan et al., 2007). O papel da GSTs1 como 

resistente à inseticida é desconhecido, mas essa classe exerce a função de a 

detoxificar o estresse oxidativo, gerado pelos músculos de vôos dos insetos (Clayton 

et al., 1998). GSTs Theta e Omega foram reportadas em An. gambiae (Ding et al., 

2003). Em Ae. aegypti GST Theta não está relacionada a resistência ao inseticida 

DDT (Lumjuan et al., 2005). Em Drosophila essa classe foi associada a funções em 
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respostas ao estresse oxidativo (Toung et al., 1993). No bicho da seda, a GST, 

classe Theta também são associadas com mescanismos contra estresse oxidativo e, 

ainda, a metabolismos de produtos da peroxidação de lipídeos (Yamamoto et al., 

2005). GSTs classe Omega são encontradas em Anopheles cracens, e estão 

associadas ao estresse oxidativo (Wongtrakul et al., 2010). 

 Em An. darlingi,  gene GST, classe Sigma, está representado na ontologia 

Função Molecular na atividade transferase da GST. Os resultados deste trabalho 

mostraram que, a homologia do Contig404 com a GST de Ae. aegypti apresenta um 

e-value 3.90142 e-104; já An. gambiae esse gene apresenta um e-value 8.69147 e-103. 

Esses valores de e-value mostram a alta similaridade que esses genes tem com o 

Contig404 de An. darlingi. As análises feitas pelo alinhamento global e filogenia do 

presente trabalho agrupou o Contig404 com a GST, classe Sigma, de An. gambiae 

no mesmo ramo, mostrando que nessas espécies, as GSTs são mais relacionadas 

evolutivamente, como será discutido no item a seguir. 

4.7 Filogenia da Glutationa S Transferase, Classe Sigma 

  O gene da GST é encontrado na maioria dos insetos (Fournier et al., 1992; 

Grant e Hammock, 1992; Kostaropoulos et al., 2001; Vontas et al., 2001; Ranson et 

al., 2004), tal como em An. darlingi. Segundo os autores Petsko e Ringe ( 2003) 

sequências da mesma proteína, mas de espécies diferentes podem ser comparadas 

a fim de deduzir relações evolutivas. Aquelas sequências gênicas, que evoluíram 

recentemente de um gene ancestral ainda terão relativa semelhança. Porém, genes 

que têm um ancestral comum mais distante terão acumulado muito mais mutações, 

e sua relação evolutiva será menos óbvia e difícil de deduzir somente através de 

determinada sequência. Nesse sentido, compararam-se filogeneticamente a GST, 

classe Sigma, de An. darlingi contra genes ortólogos, cujos valores de e-value foram 

em An. gambiae (2.52 e-102), Ae. aegypti (8.9 e-103 e 3.9 e-103) e Cx. quinquefasciatus 

(2.52 e-102), previamente confirmadas pelos alinhamentos do BlastX. A sequência 

GST Sigma de Phlebotomus papatasi, que teve seu e-value igual a 7.39 e-86 foi 

usada para enraizamento da árvore filogenética por não ser nem tão distante e nem 

tão próxima evolutivamente da sequência GST de An. darlingi, visto que sequências 

muito relacionadas não irão fornecer muita informação evolutiva e sequências muito 

distantes podem fornecer dados evolutivos não muito confiáveis devido às múltiplas 

mutações em um ou em vários sítios da molécula (Ridley, 2006). A árvore gerada é 

mostrada na Figura 15.  
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Figura 15: Análise filogenética do Gene Glutationa-STransferase, segundo o método 

de Neighbor Joining - NJ (Saitou e Nei, 1987) e o software MEGA 4.0 (Tamura et al., 
2007).  

  

Nessa análise foram observados dois ramos. O primeiro formado por 

Phlebotomus papatasi e o segundo por Cx. quinquefasciatus, An. darlingi, An. 

gambiae e Ae. aegypti. As sequências de Ae. aegypti, An. gambiae e An. darlingi 

tiveram um ancestral comum e a sequência de Cx. quinquefasciatus divergiu antes 

dessas três espécies de mosquito. O gene mais relacionado evolutivamente com o 

gene de An. darlingi é a GST de An. gambiae, que na análise acima estão 

agrupadas em um mesmo ramo como espécies irmãs. 

Os valores de Bootstrap (Felsenstein, 1985) igual ou maiores que 95 % mostram 

o grau de confiança nos nós da árvore que conectam as OTUs (Unidades 

taxonômicas operacionais), nesse caso, as sequências gênicas. 

 

5. Conclusão 

 
Dos 568 Unigenes de An. darlingi  61% tiveram homologia com sequências de 

An. gambiae, mostrando que essas duas espécies estão mais próximas entre si, 

evolutivamente, do que ao Ae. aegypti e Cx. quinquefasciatus.   

Os 568 Unigenes de An. darlingi foram hibridizados in silico, em 793 regiões 

cromossômicas, no cariótipo de An. gambiae disponível no banco de dados 

vectorbase.  

A anotação manual e análise dos genes diferencialmente expressos foi a partir 

de 1.360 reads do banco de ESTs de An. darlingi. A expressão diferencial de ESTs 

foi maior em larvas do que em adultos de An. darlingi, talvez em função das 

transformações morfológicas e fisiológicas características dessa fase larvária. Esses 

dados associados a bancos de ESTs e à literatura em geral são importantes, para a 
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compreensão da expressão gênica e aspectos evolutivos do An. darlingi em relação 

ao An.gambiae, Ae. aegypti e Cx. quinquefasciatus. 

A análise filogenética do gene GST mostrou o agrupamento dessa sequência 

gênica de An. darlingi com An. gambiae em um mesmo ramo, mostrando que a 

sequência dessas duas espécies evoluíram a partir de um ancestral comum. 
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    ANEXOS 

 

Tabela 1: Algorítmos derivados do programa BLAST 

Programa Descrição 

Blastp 
Compara uma sequência (query) de aminoácidos contra um banco de 

dados de sequências de proteínas 

Blastn 
Compara uma sequência (query) de nucleotídeos contra um banco de 

dados de sequências de nucleotídeos 

Blastx 

Compara uma sequência (query) de nucleotídeos traduzida em todas 

as seis fases de leitura contra um banco de dados de sequências de 

proteínas 

Tblastn 

Compara uma sequência (query) de proteína contra um banco de 

dados de sequências de nucleotídeos dinamicamente traduzido em 

todas as fases de leitura 

Tblastx 

Compara as traduções das seis fases de leitura de uma sequência 

(query) de nucleotídeos contra as traduções das seis fases de leitura de 

um banco de dados de sequências de nucleotídeo. 

 
 
 
 
 
 

Tabela 2: Comparação da Glutathiona S-transferase (GST) entre sequências de An. darlingi 
e An. gambiae, quanto ao mapeamento in silico. 

  

Sequências 
Tamanho 
(pares de 

bases) 
Gene Cromossomo de An. gambiae 

GST de An. darlingi 1060 Glutathione S-
transferase 

Braço esquerdo do cromossomo 3: 
2781203- 2783301 

GST de An. gambiae 1343 Glutathione S-
transferase 

Braço esquerdo do cromossomo 3: 
2779188-2784335 
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Tabela 3: Contigs diferencialmente expressos e seus respectivos valores normalizados em 
cada biblioteca (larvas e adultos de An.darlingi). O valor de p-value indica a confiança 
estatística dos dados amostrados e, valores maiores que 1 % foram rejeitados, por isso, 
estes não foram inseridos nesta Tabela.  

 
Contigs 
(Número) 

Biblioteca 
Larva  

Biblioteca 
Adulto 

Biblioteca larva  
normalizada 

Biblioteca adulto  
normalizada 

p-value 

14 0 27 0 61.0 0.003289 

16 0 28 0 63.3 0.002874 

198 2 0 31.3 0 0.002020 

201 2 0 31.3 0 0.002020 

202 2 0 31.3 0 0.002020 

203 4 0 62.5 0 0.000032 

206 2 0 31.3 0 0.002020 

207 2 0 31.3 0 0.002020 

208 5 0 78.1 0 0.000004 

209 2 0 31.3 0 0.002020 

211 2 0 31.3 0 0.002020 

212 2 0 31.3 0 0.002020 

213 9 2 140.6 4.5 0.000000 

216 5 0 78.1 0 0.000004 

217 6 0 93.8 0 0.000001 

221 2 0 31.3 0 0.002020 

223 2 0 31.3 0 0.002020 

225 7 0 109.4 0 0.000000 

226 5 7 78.1 15.8 0.001255 

228 2 0 31.3 0 0.002020 

229 5 0 78.1 0 0.000004 

230 2 0 31.3 0 0.002020 

232 5 3 78.1 6.8 0.000152 

233 2 0 31.3 0 0.002020 

237 2 0 31.3 0 0.002020 

238 2 1 31.3 2.3 0.005294 

239 2 1 31.3 2.3 0.005294 

240 4 0 62.5 0 0.000032 

241 5 0 78.1 0 0.000004 

242 3 0 46.9 0 0.000255 

244 2 0 31.3 0 0.002020 

245 2 0 31.3 0 0.002020 

246 4 1 62.5 2.3 0.000141 

251 3 0 46.9 0 0.000255 

252 4 0 62.5 0 0.000032 
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Contigs 
(Número) 

Biblioteca 
Larva  

Biblioteca 
Adulto 

Biblioteca larva  
normalizada 

Biblioteca adulto  
normalizada 

p-value 

      

253 3 0 46.9 0 0.000255 

254 3 0 46.9 0 0.000255 

255 3 0 46.9 0 0.000255 

256 3 0 46.9 0 0.000255 

258 5 0 78.1 0 0.000004 

259 3 1 46.9 2.3 0.000892 

260 3 4 46.9 9.0 0.005205 

262 3 0 46.9 0 0.000255 

264 3 0 46.9 0 0.000255 

266 4 0 62.5 0 0.000032 

267 3 0 46.9 0 0.000255 

269 3 0 46.9 0 0.000255 

270 3 0 46.9 0 0.000255 

273 3 1 46.9 2.3 0.000892 

275 3 0 46.9 0 0.000255 

302 8 6 125 13.6 0.000011 

32 0 20 0 45.2 0.008471 

404 0 26 0 58.8 0.003765 

423 0 20 0 45.2 0.008471 

439 1 132 15.6 298.4 0.000000 

46 2 2 31.3 4.5 0.009249 

481 13 26 203.1 58.8 0.000064 

514 0 27 0 61.0 0.003289 

584 3 153 46.9 345.9 0.000000 

587 1 84 15.6 189.9 0.000016 

589 4 145 62.5 327.8 0.000002 

606 5 12 78.1 27.1 0.004988 

624 0 20 0 45.2 0.008471 

627 3 1 46.9 2.3 0.000892 

629 0 28 0 63.3 0.002874 

630 3 0 46.9 0 0.000255 

633 8 1 125 2.3 0.000000 

634 3 0 46.9 0 0.000255 

635 3 0 46.9 0 0.000255 

636 3 0 46.9 0 0.000255 

637 8 2 125 4.5 0.000000 

638 3 0 46.9 0 0.000255 
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Contigs 
(Número) 

Biblioteca 
Larva  

Biblioteca 
Adulto 

Biblioteca larva  
normalizada 

Biblioteca adulto  
normalizada 

P-value 

641 2 0 31.3 0 0.002020 

642 2 0 31.3 0 0.002020 

644 2 0 31.3 0 0.002020 

646 2 1 31.3 2.3 0.005294 

649 4 2 62.5 4.5 0.000369 

650 4 0 62.5 0 0.000032 

654 2 0 31.3 0 0.002020 

655 2 1 31.3 2.3 0.005294 

656 2 0 31.3 0 0.002020 

658 2 0 31.3 0 0.002020 

661 2 0 31.3 0 0.002020 

662 2 0 31.3 0 0.002020 

663 4 0 62.5 0 0.000032 

664 2 0 31.3 0 0.002020 

665 2 0 31.3 0 0.002020 

68 0 42 0 94.10 0.000433 

69 0 45 0 101.7 0.000289 

75 0 22 0 49.7 0.006465 

8 9 25 140.6 56.5 0.001863 

 
 
 
 

Tabela 4: Contigs mais expressos em adultos de An. darlingi, que apresentaram HSP/HIT 

>=65%.  

Contigs  
An. darlingi 

ID. Hits/Espécie 
 

Score 
 
HSP/HIT 

 
UNIPROT 
 

e-value 
 

Domínios  

Contig14 

   

XP_310165.4 

EAA05894.4 

An. gambiae 

97%  

 

93%  

 

Q7QG65  

 

3.91e
-31

  

 

PF02238. COX7a. 

Contig16 

 

XP_001238570.2 

EAU75740.2 

An. gambiae 

97%  

 

89%  

 

A0NH89 

 

0.0  

 

PF00001. 7tm_1. 

Contig260 

 

ACI30193.1  

An. darlingi 

90%  

 

100%  

 

B6DE46  

 

6.98e-60  

 

PF04758. Ribosomal_S30. 

Contig404 

 

XP_001661871.1 

EAT36156.1  

Ae. aegypti 

96%  

 

100%  

 

Q16P78  

 

3.90e-103  

 

PF00043. GST_C.  

PF02798. GST_N. 

Contig423 XP_316821.4 

EAA12143.4 

97%  

 

100%  

 

Q7Q4V9  

 

1.25e-57  

 

PF02046. COX6A 

http://www.expasy.org/uniprot/Q7QG65
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF02238
http://www.expasy.org/uniprot/A0NH89
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF00001
http://www.expasy.org/uniprot/B6DE46
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF04758
http://www.expasy.org/uniprot/Q16P78
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF00043
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF02798
http://www.expasy.org/uniprot/Q7Q4V9
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF02046
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A. gambiae 

Contigs  

An. darlingi 

ID. Hits/Espécie 

 

Score 

 

HSP/HIT 

 

UNIPROT 

 

e-value 

 

Domínios  

Contig439 AAX51251.1 

AAX51252.1 

AAX51253.1 

ACC95833.1 

An. tesselatus 

88%  

 

98%  

 

Q58HN3  

 

1.51e-99    

 

PF00116. COX2. PF02790. 

COX2_TM 

Contig514 XP_314835.2 

EAA10211.2  

An. gambiae 

100%  

 

100%  

 

Q7Q8A5  

 

8.93e-66  

 

PF01215. COX5B 

Contig584 XP_001867790.1 

EDS45595.1  

Cx. quinquefasciatus 

98%  

 

69%  

 

B0XDR8  

 

2.12e-74  

 

Não 

Contig587 ACI30080.1 

An. darlingi 

77%  

 

100%  

 

B6DDU2  

 

1.00e-84  

 

PF00119. ATP-synt_A 

Contig589 ACI30087.1  

An. darlingi 
86% 96% 

B6DDU9 

 

2.69e-103  

 

PF00510. COX3 

Contig606 ACI30104.1 

An. darlingi 

100%  

 

85%  

 

B6DDV8 

 

1.91e
-131

  

 

PF00327. Ribosomal_L30 

PF08079. Ribosomal_L30_N 

Contig624 XP_313357.3 

EAA08884.3 

An. gambiae 

91%  

 

100%  

 

Q7QAP1 

 

2.07e
-96  

 

PF00213. OSCP 

Contig629 XP_315270.4 

EAA10671.4 

An. gambiae 

97%  

 

82%  

 

Q7Q7K5 

 

1.27e
-160  

 

PF00022. Actin 

Contig68 XP_321420.4 

CAJ14142.1 

EAA00917.4 

An. gambiae 

97%  

 

100%  

 

Q7PXZ8 

 

0.0  

 

PF00022. Actin 

Contig69 XP_001655930.1 

EAT35633.1  

Ae. aegypti 

94%  

 

100%  

 

Q16MS5 

 

6.02e
-76

  

 

Não 

Contig75 NP_008075.1 

P34850.1 

AAD12196.1  

An. gambiae 

53%  

 

82%  

 

P34850  

 

2.05e
-16

  

 

PF00507. Oxidored_q4 

Contig8 ACI30080.1  

An. darlingi 

80%  

 

100%  

 

B6DDU2 

 

3.19e
-88  PF00119. ATP-synt_A 

 
 

http://www.expasy.org/uniprot/Q58HN3
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF00116
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF02790
http://www.expasy.org/uniprot/Q7Q8A5
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF01215
http://www.expasy.org/uniprot/B0XDR8
http://www.expasy.org/uniprot/B6DDU2
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF00119
http://www.expasy.org/uniprot/B6DDU9
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF00510
http://www.expasy.org/uniprot/B6DDV8
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF00327
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF08079
http://www.expasy.org/uniprot/Q7QAP1
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF00213
http://www.expasy.org/uniprot/Q7Q7K5
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF00022
http://www.expasy.org/uniprot/Q7PXZ8
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF00022
http://www.expasy.org/uniprot/Q16MS5
http://www.expasy.org/uniprot/P34850
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF00507
http://www.expasy.org/uniprot/B6DDU2
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF00119
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Tabela 5:  Contigs mais expressos em larvas de An. darlingi que apresentaram HSP/HIT 

>=65%.  

Contigs  

An. darlingi 

ID. Hits/Espécie Score HSP/HIT UNIPROT e-value Domínios 

Contig213 ABD60748.1 

An. funestus 

72%  

 

71%  

 

Q1A732  

 

6.93e
-87  

 

 

Contig230 XP_320958.3 

EAA01028.3 

An. gambiae 

83%  

 

100%  

 

Q7PYS3  

 

2.43e
-67  

 

 

Contig242 XP_319624.3 

EAA14972.3  

An. gambiae 

       73%  

 

77%  

 

Q7PWR2 1.01e
-34  

 

 

Contig253 P19425.2 

AAB51283.1 

Ae. aegypti 

 

41%  109%  

P19425  

 

1.73e
-7  

 

 

Contig258 XP_001238545.2 

EAU75715.2  

An. gambiae 

83%  92%  

A0NH65 

 

1.12e
-70  

 

PF08534.3   Redoxin 

Contig259 XP_001238440.1 

AAX86007.1 

EAU75609.1  

An. gambiae 

90%  100%  

Q52P91 

 

1.08e
-17  

 

 

Contig269 XP_311967.3 

Q7QD36.3 

EAA07604.3 

An. gambiae 

90%  67% 

Q7QD36  

 

5.48e
-94  

 

PF01398 Mov34 

Contig302 ACI30071.1 

An. darlingi 
70%  100%  

B6DDT3  

 

4.61e
-34  

 

PF00428 Ribosomal_60s 

Contig627 XP_306771.3 

EAA45915.3 

An. gambiae 
97%  81%  

Q7PE12  

 

2.39e
-100  

 

PF02807 ATP-

gua_PtransN 

PF00217. ATP-

gua_Ptrans 

 

 

Contig637 XP_319289.2 

CAC39103.2 

AAG54081.1 

EAA13874.3  

95%  98%  

Q95NF3  

 

0.0  

 

PF02752. Arrestin_C.  

PF00339. Arrestin_N.  

http://www.expasy.org/uniprot/Q1A732
http://www.expasy.org/uniprot/Q7PYS3
http://www.expasy.org/uniprot/Q7PWR2
http://www.expasy.org/uniprot/P19425
http://www.expasy.org/uniprot/A0NH65
http://www.expasy.org/uniprot/Q52P91
http://www.expasy.org/uniprot/Q7QD36
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF01398
http://www.expasy.org/uniprot/B6DDT3
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF00428
http://www.expasy.org/uniprot/Q7PE12
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF02807
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF00217
http://www.expasy.org/uniprot/Q95NF3
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF02752
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF00339
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An. gambiae 

 

Contigs  

An. darlingi 

ID. Hits/Espécie Score HSP/HIT UNIPROT e-value Domínios 

Contig650 XP_311376.4 

EAA07034.4  

An. gambiae 

85%  89%  

Q7QE44  

 

3.59e
-74  

 

PF03722. Hemocyanin_N 

Contig655 XP_316939.3 

EAA12863.3  

 

87%  100%  

Q7Q4N9  

 

8.10e
-58  

 

PF04930. FUN14 

Contig665 XP_318603.3 

AAF68382.1 

EAA14367.3 

An. gambiae 

82%  97%  

Q9NGZ1 

 

2.71e
-38  

 

PF00085. Thioredoxin 

 

 
 

http://www.expasy.org/uniprot/Q7QE44
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF03722
http://www.expasy.org/uniprot/Q7Q4N9
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF04930
http://www.expasy.org/uniprot/Q9NGZ1
http://pfam.sanger.ac.uk/family?acc=PF00085

