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Anopheles darlingi é o principal vetor da malária na região amazônica. Esse mosquito ocorre desde o
sudeste do México ao norte da Argentina, e do leste dos Alpes andinos até a costa atlântica da
América do Sul (Forattini, 1962). No Brasil, foi encontrado em quase todos os estados, sendo
considerado o mais antropofílico e endofágico dentre os anofelinos nas Américas (Forattini, 1987).
Por causa das variações populacionais sobre o comportamento hematofágico, inversões nos
cromossomos politênicos (Kreutzer et aI., 1972; Tadei et aI., 1982) e padrões de aloenzimas
(Steiner et aI., 1982), acreditou-se que esta espécie seria um complexo de espécies crípticas. No
entanto, estudos morfológicos e genético-moleculares não têm mostrado variações significativas
entre as populações, sendo ainda considerada uma espécie monotípica (Maguin et el., 1999).
Entretanto, muitos estudos ainda precisam ser feitos para confirmar sua posição taxonômica.
Considerando a importância epidemiológica dessa espécie, vários marcadores moleculares estão
sendo utilizados para analisar a variabilidade e estrutura genética de suas populações, e entre eles,
a técnica de RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), vem demonstrando bons resultados. Essa
técnica que é uma variação da reação em cadeia da polimerase (PCR), foi descrita por Williams et aI.
(1990) e utiliza somente um oligonucleotídeo (10-15 bases), como iniciadores para amplificar o DNA
genômico. Este trabalho teve como objetivo analisar a variabilidade e estrutura genética entre duas
populações de A. darlingi, por meio de RAPD. Foram estudadas duas populações procedentes de dois
municípios do Estado do Amazonas: Tabatinga, localizada no alto rio Solimões e São Gabriel da
Cachoeira, localizada no alto rio Negro. Foram ultilizados 50 indivíduos para cada população, sendo
uma larva de cada postura. Para a detecção de fragmentos polimórficos de DNA pela técnica de
RAPDforam utilizados seis primers: AM01 - 5'-CAGCCCTTC-3'; AMOS- 5'-GTGACGTAGC-3'; AM06 -
5'-GGGTAACGCC-3'; AM08 - 5'-GTTGCGATCC-3'; AM09 - 5'-GGACTGGAGT-3'; e AM20 - 5'-
TGCCGAGCTG-3'.As reações de amplificação foram realizadas em um termociclador programado
para 45 ciclos, com as seguintes etapas: desnaturação das fitas de DNA (1 minuto a 94°C);
anelamento dos primers (1 minuto a 360C); alongamento das fitas sintetizadas (2 minutos a 72
0C); e um ciclo de alongamento final (7 minutos a 72 °C). Os produtos amplificados foram
fracionados em gel de agarose 1,5%, corados com brometo de etídio e fotodocumentados sob luz
ultravioleta. Nas análises estatísticas foi utilizado o Programa Tools for Population Genetics Analyses
- TFPGA(Miller, 1997). O perfil obtido da amplificação do DNA de A. darlingi revelou grande número
de fragmentos polimórficos, sendo selecionados 100 locos (bandas) para as duas populações, que
variaram de 400 a 2300 pb. Os resultados da variabilidade genética mostraram valores de
heterozigosidade e de polimorfismo elevados, nas duas populações (Tabela 1). No entanto, as
heterozigosidades esperada e observada apresentaram valores mais baixos. Das populações
analisadas, a de São Gabriel da Cachoeira mostrou maior variabilidade genética, tanto pela
percentagem de locos polimórficos, quanto pelas heterozigosidades. atingindo o grau de
significância pelo teste de qui-quadrado (X2= 157,3317; GL= 66; P<O,OOl) a partir do "Exact Test".
A estrutura genética foi testada, com base no método 8, sendo seu valor médio de Fst= 0,1819 ±
0,0448, indicativo de redução no fluxo gênico, onde o índice de consistência do "bootstrapping" para
1000 replicações foi de 95%.

Tabela 1 - Estimativa da variabilidade genética em duas populações de Anopheles darlingi do Estado
do Amazonas.

População Número médio de
amostras por loco

Percentagem deHeterozigosidade média
locos
polimórficos * Observada Esperada * *

1
2

49,40 100,00 0,3071 0,3076
48,47 91,00 0,2883 0,2907

* Freqüência do alelo mais comum, menor ou igual a 0,99%.
** Heterozigosidade esperada de Hardy - Weinberg, estimativa não enviesada (Nei, 1978).
1= São Gabriel da Cachoeira
2= Tabatinga
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Tabela 2 - Matriz de similaridade e distância genética em duas populações de Anopheles darlingi do
Estado do Amazonas. Valor acima da diagonal corresponde à similaridade genética, e abaixo, à
distância genética (Nei, 1978).

Tabatinga

Ape
sar
da
ele
vad

a
similaridade genética entre S. Gabriel da Cachoeira e Tabatinga (tabela 2), observou-se
estruturação genética significante entre essas duas populações, que se encontram separadas por
grandes distâncias geográficas, e pelos dois grandes rios (Negro e Solimões). Esses dados são
indicativos de redução no fluxo gênico entre essas populações, possivelmente, decorrente de
isolamento por distância (IBO). Entretanto, vários outros estudos fazem-se necessários para uma
conclusão mais precisa.

0,0402 *****

População São Gabriel da Cachoeira Tabatinga

S. Gabriel da Cachoeira ***** 0,9606
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