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MATERIAL E MÉTODOS
Foi analisado o DNA genômico de onze populações dessa

espécie na cidade de Manaus, quatro coletadas em 1999

(Centro, Cidade Nova, Compensa e Coroado), quatro em

2016 (Novo Aleixo, Morro da Liberdade, Jorge Teixeira e

Lírio do Vale) e três de ambientes com condições

simuladas de aumento de temperatura e concentração de

CO2, conhecidos como Microcosmos. para analisar a

mutação Val1016Ile no gene Kdr, utilizando três primers,

um específico para o alelo selvagem Val (5’-GCG GGC

ACA AAT TGT TTC CCA CCC GCA CTG A-3’), outro para

o alelo mutante Ile (5’-GCG GGC AGG GCG GCG GGG

GCG GGG CCA CAA ATT GTT TCC CAC CCG CAC CGG-

3’) e um terceiro reverse (5’-GGA TGA ACC GAA ATT

GGA CAA AAG C-3’) (Saavedra-Rodriguez et al., 2007;

Martins et al., 2009). Nas análises estatísticas foi utilizado o

programa TFPGA (MILLER, 1997) e POPGENE versão 1.3

(YEH et al., 1999) para o cálculo das frequências alélicas,

heterozigosidades e estrutura genética.

O Aedes aegypti é o principal vetor dos vírus da febre amarela,

chikungunya, dengue e zika, constituindo importante problema

de saúde pública em regiões tropicais e subtropicais. Esta

espécie possui alta capacidade adaptativa, como resistência a

inseticidas químicos. Um desses mecanismos de resistência,

amplamente estudado é a redução da sensibilidade do canal de

sódio a compostos piretróides, conhecida como Knockdown

resistance (Kdr). Esse tipo de resistência decorre de mutações

em diferentes regiões do gene que codifica o canal de sódio. Em

Manaus, a mutação mais comum é a transição G/A na primeira

posição do códon 1016 do éxon 21 do gene. Essa mutação

provoca a alteração de uma Valina por uma Isoleucina no sítio

1016 (Val1016Ile) do segmento S6 do domínio II do canal de

sódio. Há uma grande preocupação com a influência que a

temperatura e aumento de CO2 na atmosfera podem exercer

sobre essa mutação. Estima-se um aumento de 1,4 °C a 5,8 °C

na temperatura média global e de 855 a 1300 ppm na

concentração de CO2 na atmosfera até 2100. Essas condições

podem ter efeito sobre a adaptabilidade do A. aegypti em

Manaus. O presente estudo teve por objetivo analisar a

frequência alélica da mutação G/A no gene Kdr de populações

naturais e populações submetidas ao aumento de temperatura e

concentração de CO2.

INTRODUÇÃO

As populações de A. aegypti de Manaus analisadas para a mutação Val1016Ile

no gene Kdr encontram-se em Equilíbrio de Hardy-Weinberg, apresentando

elevada similaridade genética, apesar da diferenciação genética

interpopulacional ser maior do que a intrapopulacional (Fst = 0,1469 > Fis = -

0,1272). Estes resultados podem ser explicados em decorrência do excesso

de heterozigotos, tempo de infestação, pressão de seleção no controle dos

mosquitos com o uso de inseticidas piretróides e elevada capacidade

adaptativa dessa espécie.

As condições climáticas extremas, encontradas nas Salas do Microcosmos, ou

a ausência do uso de inseticidas piretróides nessas populações, possivelmente,

estejam atuando como um fator de seleção negativa para o alelo 1016Ile

(mutante). Esse alelo pode, também, ter baixa hereditariedade, quando

submetido a determinadas pressões de seleção, como por exemplo, aumentos

de temperatura e concentração de de CO2 a partir de valores acima de 2,5 ºC e

400 ppm, respectivamente. A ausência da pressão seletiva provocada pelos

inseticidas piretróides pode ter contribuído para a ausência da frequência do

alelo mutante (1016Ile) nessas populações.

São necessários mais estudos sobre os efeitos de outros fatores ambientais no

gene Kdr de populações de A. aegypti, utilizando programas de modelagem

climática.

CONCLUSÃO

As condições climáticas extremas, encontradas nas Salas do Microcosmos,

também podem estar atuando como um fator de seleção negativa para o alelo

mutante. Esse alelo pode ter hereditariedade nula com aumentos a partir de 2,5

ºC e +400 ppm de CO2. No entanto, nas populações de 2016, com a exposição

dos mosquitos aos inseticidas piretróides durante as campanhas de controle, a

frequência do alelo mutante pode ter aumentado desde 1999, a partir do primeiro

surto de doenças exantemáticas associadas ao A. aegypti em Manaus.

A Figura 1 mostra o dendrograma das 11 populações analisadas, construído a

partir dos valores de distância genética (Nei, 1978), o qual separou essas

populações em três clusters. As populações do Microcosmos e as naturais de

1999 ficaram no primeiro cluster, devido a sua menor distância genética (D =

0,0000) e frequência nula do alelo mutante. No segundo cluster ficaram as

populações do Novo Aleixo e Lírio do Vale (D = 0,0000). Esses dois clusters

formaram um grupo maior, que se distanciou do terceiro cluster, formado pelas

populações do Morro da liberdade e Jorge Teixeira (D = 0,0000).
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E CO2 SOBRE O GENE Kdr EM POPULAÇÕES DE Aedes aegyptiNA CIDADE DE MANAUS

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todas as populações analisadas, tanto as naturais quanto

as do Microcosmos, apresentaram o genótipo homozigoto

selvagem (Val/Val) no total de 324 indivíduos. O alelo

mutante (1016Ile) não foi detectado nas populações

naturais de 1999 e nem nas do Microcosmos, estando

presente apenas nas populações naturais de 2016.

Em todas as populações, a frequência do alelo selvagem

(Val1016) foi maior que a do alelo mutante (1016Ile),

variando de 0,5882 na população do Morro da Liberdade

(2016) a 1,0000 nas populações do Microcosmos e

populações naturais de 1999. A heterozigosidade

observada (Ho) variou de 0,0000 (Microcosmos e

populações de 1999) a 0,5882 (Morro da Liberdade).Os .

Índices de fixação foram: Fis = -0,1272; Fit = 0,2432; Fst =

0,1469.

A ausência do alelo mutante nas populações de 1999 pode

estar relacionada com a reinfestação, ainda recente de

Manaus, em 1996. A falta de pressão seletiva dos

inseticidas piretróides em 1999 e nas salas do

Microcosmos, pode ter contribuído também para a redução
da frequência do alelo mutante nestas populações.
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Figura 3 – Dendrograma das populações de A. aeygpti estudadas, com base na

distância genética, pela análise da mutação Val1016Ile no gene Kdr. Método

UPGMA (Nei, 1978).


