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OBJETIVOS

Caracterizar o perfil das enzimas ligadas à detoxificação do

inseticida Temephos e investigar possíveis custos

biológicos nas diferentes populações de Aedes aegypti de

laboratório e campo.

O uso continuado do inseticida químico Temephos, que fora

bastante empregado no contexto do Programa Nacional de

Controle da Dengue (PNCD), gerou ao longo do tempo uma

elevada pressão seletiva sobre as populações naturais de Aedes

aegypti, levando-as à resistência ao composto. Esta pode ser

promovida pela alteração do perfil de enzimas detoxificadoras

nos mosquitos. (MELO-SANTOS 2010). Para uma maior

capacidade metabólica de xenobióticos, há uma superexpressão

enzimática ou simplesmente o aumento da eficiência catalítica

destas enzimas (ARAUJO, 2013). Essas mudanças moleculares

em resposta à exposição de compostos no meio ambiente são

consideradas adaptativas e podem gerar custos biológicos na

fisiologia dos indivíduos (RIVERO et al., 2011), sendo resultante

de uma realocação de recursos energéticos (Figura 1A e 1B)

para garantir sucesso na sobrevivência e reprodução.
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AVALIAÇÃO DO PERFIL DE ENZIMAS DETOXIFICADORAS E O CUSTO BIOLÓGICO ASSOCIADO 

EM POPULAÇÕES DE Aedes aegypti RESISTENTES AO INSETICIDA TEMEPHOS

METODOLOGIA

Testes comparativos foram feitos com uma população

resistente do município de Arcoverde/PE, com elevada

razão de resistência ao inseticida (RR=226,6), além de três

linhagens isogenéticas de A. aegypti, RecR (RR=303,4),

RecRNEx (RR=250,5) em processo de reversão da

resistência e outra com a resistência revertida RecRev

(RR=2,32), considerada susceptível e portanto usada como

grupo controle.

Experimento 1 – A quantificação das enzimas (MFO,

GSTs e Esterases), envolvidas com a detoxificação de

inseticidas, foi analisada nas populações previamente

caracterizadas quanto à susceptibilidade ao temephos. Os

ensaios foram realizados utilizando aproximadamente 120

fêmeas por população, com um dia de emergência e não

alimentadas com sangue. O software GEN 5 analisou os

resultados de absorbância encontrados.

Experimento 2 - O tamanho das fêmeas foi estimado pela

morfometria alar para 25 indivíduos de cada população. As

imagens das asas, montadas entre lâmina e lamínula foram

capturadas através de câmera fotográfica acoplada ao
estrereomicroscópio (aumento de 40X). Foram tomadas

as coordenadas posicionais de cada um dos 18 pontos

anatômicos sobre um plano cartesiano. Sobre esses dados

foram computados os tamanhos de centroides. Os testes

estatísticos ANOVA e Tukey foram usados para analisar os

dados.
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Figura 1 – Distribuição dos recursos energéticos para dinâmica do metabolismo basal 

em mosquitos em A) condições normais  e; B) quando há resistência à inseticidas 

Experimento 3 - Os conteúdos de glicogênio, açúcares e lipídeos totais

foram quantificados individualmente, em 50 fêmeas, por

espectrofotometria para leitura das absorbâncias. Os valores obtidos

foram convertidos em µg de reserva e os dados foram analisados por

ANOVA e Teste-t.

CONCLUSÕES

Ocorrem custos biológicos associados à resistência metabólica de Aedes

aegypti ao Temephos. As desvantagens adaptativas nas populações

resistentes, causadas pelo acúmulo de efeitos pleiotrópicos negativos,

ocorrem sobre os parâmetros reprodutivos, energéticos e de tamanho,

sobretudo nos indivíduos selecionados em laboratório.

RESULTADOS

Figura 2 – Quantificação da atividade de enzimas mediadoras de resistência metabólica

Figura 4 – Quantificação das reservas

energéticas das diferentes populações

Figura 5 – Tabela de vida de
fertilidade das populações estudadas

Figura 3 – Análise do tamanho de fêmeas por geometria alar A) marcação de pontos 

anatômicos ; B) tamanho de centroides; C)   clusters baseados na forma x tamanho
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