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1. INTRODUÇÃO

1.1. MOSQUITOS: UM PROBLEMA DE SAÚDE DE PÚBLICA
A palavra mosquito tem sido popularmente utilizada para indicar uma
série de insetos, de tamanho reduzido, que causam incômodos e transmitem
patógenos causadores de doenças aos seres humanos. Neste trabalho serão
considerados como mosquitos apenas os insetos nematóceros da família Culicidae.
Estes insetos têm sido notados pelo homem e referidos na literatura há muito tempo.
HERÓDOTO (Século V a.C.), geógrafo e historiador grego, por exemplo, escreveu sobre a
grande quantidade de mosquitos no Egito, principalmente em regiões pantanosas.
VITRUVIUS POLLIO, arquiteto e engenheiro romano, por sua vez, no Século I a.C. já
recomendava que as casas não fossem construídas em locais próximos a regiões
alagadas, por motivo de insalubridade relacionada à presença destes insetos. Desde
esta época até metade do Século XVIII, não se conhece nenhum estudo publicado
referente aos mosquitos. Entre meados do Século XVIII e meados do Século XIX,
começaram a surgir trabalhos descritivos da morfologia e biologia destes insetos. No
entanto, ainda era pequena a importância dada aos mosquitos como objeto de estudo
científico, como pode ser ilustrado pelo nome do gênero Anopheles, criado em 1818
por MEIGEN, que significa inútil ou imprestável. NOTT, em 1848, e BEAUPERTHUY, em 1853,
foram os primeiros a apontar o mosquito como um inseto supostamente relacionado à
propagação da febre amarela (CHRISTOPHERS 1960, FOSTER 1965, CLEMENTS 1992, MITCHELL
1996).
O papel dos insetos e outros invertebrados como transmissores de
agentes causadores de doenças em vertebrados foi cientificamente comprovado
somente no final do Século XIX. A primeira evidência foi obtida pelo médico escocês,
PATRICK MANSON, em 1877, que descobriu que vermes (Wuchereria bancrofti)
causadores da filariose (elefantíase) no homem se desenvolviam no interior de
mosquitos do gênero Culex, mais precisamente o Cx. fatigans. No entanto, pensava-se
que a transmissão ocorria pela ingestão das águas de fontes onde os mosquitos
infectados morriam. A partir de então, foi comprovada a transmissão de outras
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enfermidades ao homem pelos mosquitos. ROSS, trabalhando na Índia em 1897,
demonstrou o desenvolvimento do Plasmodium em mosquitos, e a confirmação
definitiva da transmissão da malária humana por Anopheles claviger foi apresentada
logo a seguir, por GRASSI, em 1898. A transmissão do vírus causador da febre amarela,
pela picada do mosquito Aedes aegypti, foi confirmada em Cuba, no ano de 1900, pela
equipe liderada por WALTER REED (CHRISTOPHERS 1960, FOSTER 1965, CLEMENTS 1992,
MITCHELL 1996).
Mais de um século após estas descobertas, sabe-se que os mosquitos são
vetores das quatro espécies de plasmódios que causam a malária humana, transmitem
as filárias Wuchereria bancrofti e Brugia malayi, muitas espécies de arbovírus, como os
causadores da febre amarela e da dengue, contribuindo assim de maneira expressiva
para os atuais índices de mortalidade e morbidade humana no mundo. Anualmente
são registrados, pelo menos, 250 milhões de novos casos de malária, filarioses, dengue
e outras arboviroses relacionados diretamente à presença destes insetos (JAMES 1992).
Apesar dos números preocupantes, as ações para o controle da
transmissão dessas enfermidades não tem sido eficientes. Isso ocorre devido a vários
tipos de problemas sócio-econômicos (crescimento da população mundial, falta de
informação e educação e má distribuição de renda) e biológicos (resistência dos
parasitas às drogas utilizadas nos tratamentos dos pacientes, resistência dos insetos
vetores aos inseticidas químicos utilizados para o seu controle e mudanças do meio
pela ação antrópica, afetando a distribuição geográfica dos vetores). Frente a este
quadro, fica evidente a necessidade do desenvolvimento de novas estratégias como,
por exemplo, a utilização de mosquitos transgênicos, ou do aprimoramento dos
programas atuais destinados ao controle da transmissão dessas enfermidades.
Estudos moleculares e bioquímicos referentes aos mosquitos e à sua
interação com os parasitas começaram a receber maior atenção das agências
financiadoras, tais como, BILL & MELINDA GATES FOUNDATION, MACARTHUR FOUNDATION &
NATIONAL INSTITUTE

OF

HEALTH nos Estados Unidos da América, WELLCOME TRUST na

Inglaterra, e a ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE em vários países, a partir da década de
80. Estes incentivos levaram muitos pesquisadores de outras áreas a direcionarem
seus esforços para o estudo de insetos vetores, como o caso do grupo do Dr. MARCELO
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JACOBS LORENA, hoje professor da JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, que após anos de trabalho
dedicados à genética de Drosophila, passou a trabalhar com pesquisas de anofelinos,
nos anos 90. É nesse contexto que a Biologia Molecular e a Bioquímica tem contribuído
para o estudo dos mosquitos vetores de enfermidades ao homem e o
desenvolvimento de métodos de controle das populações de insetos e/ou transmissão
dos patógenos por eles veiculados. O Laboratório de Biologia Molecular de Vetores do
Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de
São Paulo vem desenvolvendo projetos de pesquisas relacionados aos aspectos
moleculares da biologia e controle dos mosquitos vetores.

2. IDENTIFICAÇÃO DE MOSQUITOS VETORES

2.1. COMPLEXOS DE ESPÉCIES CRÍPTICAS
Embora a Família Culicidae seja uma das mais estudadas entre os insetos,
ainda há muitas dúvidas no campo da sistemática, filogenia e evolução. A pesquisa em
mosquito tem sido aplicada e centralizada na identificação, biologia e controle das
espécies responsáveis pela transmissão de agentes patogênicos (MILLER et al. 1996).
Rotineiramente, mosquitos e outros insetos são identificados através da
utilização de chaves taxonômicas, com base na dicotomia de caracteres morfológicos.
Ao longo dos anos, isso levou à realização de estudos anatômicos detalhados,
atingindo-se o diagnóstico das chamadas morfo-espécies (FORATTINI 2002). A
identificação de espécies vetoras pode ser uma tarefa muito fácil em determinadas
localidades, necessitando apenas de técnicos treinados na taxonomia dos insetos de
acordo com suas características morfológicas. Entretanto, em muitas situações, esta
identificação pode apresentar dificuldades, sendo necessária a aplicação de técnicas
mais sofisticadas, que utilizem metodologia bioquímica e de DNA recombinante.
Durante as primeiras décadas do século passado os esforços para
entender e controlar a transmissão da malária na Europa levaram a uma inesperada,
mas importante, descoberta: foi demonstrado que o principal vetor da malária na
Europa na época, o Anopheles maculipennis, não era uma espécie monotípica, mas sim
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um complexo de várias espécies com características morfológicas de difícil distinção.
Denomina-se complexo, o conjunto de espécies que apresentam características
morfológicas idênticas ou que se sobrepõem, de modo a dificultar a sua correta
identificação, sendo as espécies do complexo denominadas espécies crípticas (COLLINS
& PASKEWITZ 1996). Esta descoberta, combinada com as subsequentes demonstrações
de que essas espécies crípticas podem apresentar diferenças na distribuição geográfica
e nas suas preferências por hospedeiros, permitiu a compreensão do fenômeno
designado “anofelismo sem malária”, observado em várias regiões do mundo,
contribuindo, portanto, para o desenvolvimento de estratégias mais efetivas e
racionais para o controle dessa enfermidade (BLACK & MUNSTERMANN 2005).
Assim, por exemplo, Anopheles gambiae, na África, constitui-se em um
complexo de sete espécies crípticas (An. gambiae sensu stricto, An. arabiensis, An.
quadriannulatus, An. bwambae, An. merus, An. melas, An. quadriannulatus espécie B).
Na maioria dos casos, estes anofelinos são encontrados em habitats diferentes, sendo
os mais importantes na transmissão da malária humana o A. gambiae s.s. e o A.
arabiensis. Duas dessas espécies, An. arabiensis e An. quadriannulatus, são simpátricas
em determinadas áreas do Zimbábue. Nos anos 1970, a resistência desses mosquitos
ao inseticida Dieldrin foi detectada. Para evitar gastos dos estoques de BHC (benzeno
hexaclorado), um inseticida químico relacionado ao Dieldrin, foram realizados testes
de sua eficácia para o controle dos anofelinos locais. Os mosquitos dessas áreas foram
expostos ao BHC, e os sobreviventes foram identificados como An. arabiensis, um
eficiente vetor da malária, enquanto que todos os mosquitos mortos eram An.
quadriannulatus, um mosquito altamente zoofílico e não competente na transmissão
de patógenos causadores da malária humana. Portanto, o vetor An. arabiensis já se
encontrava altamente resistente ao BHC, tornando-o inútil no controle da malária
(GREEN 1981).
Respostas similares de resistência a inseticidas têm sido notadas em
espécies pertencentes a outros complexos de espécies crípticas como, por exemplo,
Anopheles culicifacies, na Índia, cuja resistência ao DDT (Diclorodifeniltricloroetano) foi
associada principalmente a um dos membros, denominado espécie B, que não é vetor
da malária humana (SUBBARAO et al. 1988).
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Estes exemplos ilustram a importância do estudo das espécies que
compõe as populações de mosquitos, nas áreas onde projetos de controle de vetores
estão sendo aplicados ou estão em fase de planejamento. Consequentemente, a
distinção de mosquitos membros de complexos é fundamental para estudos
epidemiológicos e programas de controle, já que diferentes espécies dentro de um
complexo podem exibir diferenças na ecologia, na capacidade e competência vetorial,
e na resposta a medidas de controle (WHITE 1982).
Na tentativa de elucidar o problema da identificação de espécies crípticas,
vários métodos têm sido empregados tais como a análise do bandeamento de
cromossomos politênicos (MAHON et al. 1976, COLLUZZI et al. 1979) e a tipagem de
enzimas por meio de perfis de migração eletroforética (GREEN et al. 1992, COETZEE et al.
1993, FOLEY & BRYAN 1993). Estes métodos variam muito quanto ao custo, tempo e
trabalho despendidos; quantidade, qualidade e tipo de conservação dos exemplares a
serem analisados; tipo de informação gerada e aplicabilidade (HILL & CRAMPTON 1994).
Devido às limitações desses métodos, técnicas diretas de análise baseadas em DNA
têm sido desenvolvidas nos últimos anos (HILL & CRAMPTON 1994, WALTON et al. 1999).
Em mosquitos (Diptera: Culicidae) e outros artrópodes, uma das regiões
do genoma que tem sido amplamente estudada e utilizada para a distinção de
espécies crípticas é a que compreende o DNA ribossômico (DNAr) (COLLINS & PASKEWITZ
1996). De forma geral, cada unidade de repetição do DNAr eucarionte possui uma
organização conservada (Figura 1), sendo constituída por: 1) um espaçador intergênico
não transcrito (IGS) que é altamente variável; 2) um espaçador externo transcrito
(ETS), que é transcrito em uma sequência que contém a extremidade 5’ da molécula
precursora do RNAr; 3) três regiões transcritas, cada uma delas com as respectivas
sequências que codificam três genes ribossômicos: 5.8S, 18S e 28S (regiões altamente
conservadas); 4) dois espaçadores internos transcritos (ITS1 e ITS2) (COLLINS & PASKEWITZ
1996).
Métodos baseados em sequências de DNAr para a identificação de
mosquitos têm contribuído significantemente para estudos epidemiológicos e de
controle da malária. Inicialmente pelo uso de sequências clonadas de DNAr que podem
ser utilizadas como sondas (COLLINS et al. 1987) e posteriormente pelo uso de PCR
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(MCLAIN et al. 1989, PASKEWITZ & COLLINS 1990, PASKEWITZ et al. 1993a, SCOTT et al. 1993).
Utilizando-se primers específicos da região IGS a técnica de PCR distingue cinco
membros do complexo An. gambiae (SCOTT et al. 1993). A região do ITS2, por sua vez,
tem sido amplamente usada na distinção de anofelinos pertencentes a vários
complexos de espécies crípticas, tais como os complexos An. maculipennis (PORTER &
COLLINS 1991), An. punctulatus (BEEBE & SAUL 1995) e An. quadrimaculatus (CORNEL et al.
1996), e em análises filogenéticas (WESSON et al. 1992, FRITZ et al. 1994, SEVERINI et al.
1996, SALLUM et al. 2002, MARRELLI et al. 2005, VESGUEIRO et al. 2011).

Figura 1. Esquema do cistron ribossômico em eucariotos. Genes 18S, 5.8S e 28S, codificam para os
componentes do RNA ribossômico. Espaçadores internos transcritos, ITS1 e ITS2. Espaçador externo
transcrito (ETS) e espaçador intergênico (IGS).

Recentemente, graças às inúmeras vantagens quanto à sua estrutura e
evolução, a análise de sequências do DNA mitocondrial (DNAmt) tem se tornado o
método de escolha em estudos populacionais, taxonômicos e filogenéticos. A
organização do DNAmt dos animais é relativamente simples, sendo constituída, na
grande maioria dos casos, por uma dupla fita circular contendo 37 genes, dos quais
dois codificam RNAs ribossômicos, 22 codificam RNAs transportadores e 13 codificam
13

proteínas. Quando comparado ao DNA nuclear, o DNAmt apresenta inúmeras
vantagens: possui múltiplas cópias por célula; seu genoma haplóide é de origem
materna; não sofre processos de recombinação gênica; os íntrons estão ausentes em
muitos invertebrados; os erros de replicação e as altas concentrações de compostos de
oxigênio, capazes de danificar o DNA, aliados a um sistema de reparo pouco eficiente,
parecem acumular mutações (WILSON et al. 1985, MORITZ et al 1987).
Uma região do gene mitocondrial COI (subunidade I da citocromo
oxidase), foi indicada para ser empregada como um tipo de código de barras de todas
as espécies, conhecida como barcoding (SIMON et al. 1994, HERBERT et al. 2003), e tem
sido utilizada como ferramenta em diversos estudos de filogenia, taxonomia, genética
de populações e filogeografia dentro da família Culicidae (COOK et al. 2005, PATSOULA et
al. 2006, OSHAGHI et al. 2006, HEMMERT et al. 2007, DEMARI-SILVA et al. 2011, em
publicação). O COI é responsável pela produção de uma pequena e conservada
proteína heme (citocromo c), a qual está envolvida no transporte de elétrons e na
translocação de prótons através da membrana (SARASTE 1990), e no mecanismo de
apoptose (morte celular) em diversos organismos (ZHAO et al. 2008).

2.2. O ITS2 EM ANOFELINOS DA AMÉRICA LATINA
O vetor primário da malária humana na Região Amazônica, o Anopheles
darlingi (DEANE 1986), é uma espécie altamente antropofílica e endofílica, com grande
capacidade de adaptação ambiental e reprodução em diferentes habitats (TADEI et al
1998, TADEI et al. 2000). Alguns estudos sugerem a existência de um complexo An.
darlingi, baseados na ampla distribuição geográfica com diferenças morfológicas, no
perfil de isoenzimas e no padrão de bandeamento dos cromossomos politênicos, além
de diferenças na biologia entre as várias populações encontradas no Brasil, Suriname,
Guiana Francesa, Colômbia e Venezuela (KREUTZER & KITZMILLER 1971, ROSA-FREITAS et al.
1992, CHARLWOOD 1996). Por outro lado, resultados obtidos a partir da utilização de
técnicas de análise de isoenzimas, RAPD (Random Amplied Polymorphic DNA) e
sequenciamento de regiões do DNA ribossômico, indicaram a ocorrência de fluxo
gênico por todo o território ocupado por esta espécie de mosquito, e que, portanto,
An. darlingi é uma espécies monotípica (MANGUIN et al. 1999).
14

Em contraste com a publicação de MAGUIN et al. (1999), analisamos
sequências de ITS2 de An. darlingi coletados em várias regiões do Brasil (MALAFRONTE et
al. 1999, ARTIGO 1). Os resultados mostraram que os exemplares capturados no Norte
e Nordeste do Brasil apresentaram-se como uma população monotípica, porém, a
população de An. darlingi de Dourado, no Estado de São Paulo, apresentou diferenças
significativas, com 6% de diferenças e 10 pares de bases menor, em relação às outras
populações. Estes resultados corroboram com dados obtidos por SIBAJEV-FREITAS et al.
(1995), que já tinham indicado diferenças nessa população, por análise de
hidrocarbonetos de cutícula e padrão de isoenzimas. Uma análise mais detalhada
ainda é necessária para identificar a origem destas diferenças, que poderiam ser
devido a variações intra-específicas ou ao fato, de que mosquitos An. darlingi
encontrados em Dourado constituírem, de fato, outra espécie, dentro de um complexo
An. darlingi, distinta daquela encontrada no Norte ou Nordeste do Brasil. De qualquer
modo, as sequências de ITS2 apresentam os An. darlingi encontrados onde ocorre
transmissão (na Região Norte), como uma única espécie.
Embora o An. darlingi seja considerado o principal vetor da malária no
Brasil, outras informações obtidas em várias localidades da Região Amazônica,
apontam para existência de outros mosquitos vetores que desempenham papel
importante na transmissão dessa enfermidade, entre estes podem ser citados: An.
deaneorum, An. aquasalis, An. albitarsis, An. nuneztovari e An. oswaldoi (ARRUDA et al.
1986, KLEIN et al. 1991a, 1991b, BRANQUINHO et al. 1993, ROSA-FREITAS et al. 1998,
MARRELLI et al. 1998, 1999a).
Vários relatos mostram o Anopheles oswaldoi como um vetor sem
importância ou então de importância secundária na transmissão da malária (DEANE
1986, KLEIN et al. 1991a, 1991b). Por outro lado, esta espécie já foi indicada como vetor
local de malária no Vale do Rio Ene, no Vale Amazônico no Peru (HAYES et al. 1987,
NEED et al. 1993) e em localidades da Venezuela (RUBIO-PALIS et al. 1992). Estudos
realizados no Estado do Acre, indicaram o An. oswaldoi como principal vetor da
malária na região (NATAL et al. 1992, BRANQUINHO et al. 1993, BRANQUINHO et al. 1996,
MARRELLI et al. 1998, 1999a). Utilizando indivíduos capturados em três áreas de
desmatamento no Estado do Acre, Brasil, BRANQUINHO et al. (1993) analisaram 2.610
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mosquitos da espécie de An. oswaldoi s.l. por ensaio imunoenzimático (ELISA) usando
anticorpos monoclonais específicos para a detecção de P. falciparum, P. vivax, P. vivax
V247 e Plasmodium malariae. As taxas de infecção de An. oswaldoi s.l. para qualquer
uma das espécies de plasmódio foram mais elevadas do que as observados para An.
deaneorum, enquanto que nenhuma das amostras de An. darlingi e An. triannulatus,
foi positiva.
Mais tarde, outro estudo realizado pelo mesmo grupo (BRANQUINHO et al.
1996), determinou as taxas de oocistos nos tratos digestivos e de esporozoitos nas
glândulas salivares de espécies de anofelinos capturados em Senador Guiomar e
Plácido de Castro, Acre. Como resultado, apenas um An. oswaldoi s.l. recolhido em
uma armadilha de Shannon, foi positivo para as duas formas. Na mesma área, MARRELLI
et al. (1998) demonstraram mosquitos An. oswaldoi s.l. e seres humanos infectados
com parasitas P. vivax-like/P. simiovale, corroborando com a importância da An.
oswaldoi s.l. como um vetor importante em áreas recentemente estabelecidas no
Estado do Acre.
Revisões taxonômicas referentes aos anofelinos pertencentes ao
subgênero Nyssorrhynchus (FARAN 1980, FARAN & LINTHICUM 1981, LINTHICUM 1988),
fazem evidentes as dificuldades para distinção morfológica de algumas espécies do
Grupo Oswaldoi, como o An. oswaldoi. NEED et al. (1993), por exemplo, alegaram
dificuldades para identificar anofelinos do grupo capturados no Peru. RUBIO-PALIS et al.
(1992), observaram diferenças nos picos de atividades destes anofelinos na Venezuela.
Em 1993, Delgado e Rubio-Palis propuseram nova chave para identificação dos
anofelinos do Grupo Oswaldoi, capturados na Venezuela, a partir de características
morfológicas. E. L. Peyton (comunicação pessoal) sugeriu que An. oswadoi encontrados
fora da mata seriam An. konderi (considerado uma sinonímia de An. oswaldoi), e o An.
oswaldoi s.s. estaria restrito às áreas de mata.
Anopheles konderi foi descrito por GALVÃO & DAMASCENO (1942) a partir de
um exemplar macho, procedente de Coari, Amazonas. Esta espécie somente é
diferenciada de An. oswaldoi por aspectos morfológicos da genitália masculina, e foi
considerada espécie válida por vários autores (CAUSEY et al. 1946). Devido às
dificuldades em separar fêmeas dessas espécies a partir de caracteres morfológicos
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conhecidos, a literatura sobre An. konderi permaneceu muito pobre e sua historia
natural foi sempre confundida com a de An. oswaldoi, sendo posteriormente
considerada sinonímia de An. oswaldoi por LANE (1953).
Desse modo, utilizando metodologia idêntica àquela para análise de
populações de An. darlingi (MALAFRONTE et al. 1999, ARTIGO 1), foi realizado análise de
sequências de ITS2 de An. oswadoi de distintas localidades do Brasil e outros países da
América do Sul, para revisar o status taxonômico dessa espécie (MARRELLI et al. 1999b,
ARTIGO 2). Diferentemente do que encontramos para An. darlingi, An. oswaldoi
apresentou sequências indicativas da existência de um complexo de pelo menos 4
espécies crípticas, que incluiria An. oswaldoi s.s. e o An. konderi, entre outras a serem
esclarecidas. Anopheles konderi foi removido da sinonímia de An. oswadoi por FLORESMENDOZA et al. (2004). Posteriormente, com a finalidade de comparar a
susceptibilidade do An. oswaldoi s.l. e An. konderi s.l. a infecção pelo P. vivax, estes
mosquitos foram experimentalmente infectados com sangue de pacientes maláricos.
Os resultados mostraram que An. oswaldoi s.l. esta envolvido na transmissão de P.
vivax, enquanto que An. konderi, mesmo desenvolvendo oocistos de P. vivax nos tratos
digestivos, os esporozoítos não conseguiram invadir as glândulas salivares (MARRELLI et
al. 1999a)
A importância epidemiológica do An. oswaldoi s.l. pode ter sido
superestimada no Estado do Acre, como uma consequência de erros de identificação
da espécie. Em trabalho realizado no assentamento Pedro Peixoto, situado nos
municípios de Rio Branco, Senador Guiomar e Plácido de Castro, por NATAL et al.
(1992), de 4.588 exemplares de anofelinos capturados, 3.156 (86%) foram
identificadas como An. oswaldoi s.l. No entanto, revisando o material depositado na
Coleção Entomológica da Faculdade de Saúde Pública da USP, foi possível identificar
dois machos, antes identificados como An. oswaldoi por NATAL et al. (1992), como na
realidade An. rangeli. Por conseguinte, muitos indivíduos An. rangeli foram
erroneamente identificados como An. oswaldoi s.l. (SALLUM et al. 2008).
Em outro estudo, analisamos sequências de ITS2 de amostras de 16
espécies de anofelinos capturados na Região Amazonas, Brasil (MARRELLI et al. 2005,
ARTIGO 3). Análise da máxima verossimilhança (maximum-likelihood) separou dois

17

grupos distintos de espécies em conformidade com os reconhecidos subgêneros
Anopheles (representado neste estudo por An. eiseni, An. mattogrossensis, An.
mediopunctatus e An. peryassui) e Nyssorhynchus, representado por 12 diferentes
espécies. Para o subgênero Nyssorhynchus, a árvore de Neighbour-Joining gerada a
partir das relações entre as sequências de ITS2 foi compatível com a chave taxonômica
morfológica estabelecida para estas espécies Amazônicas: An. albitarsis, An. aquasalis,
An. benarrochi, An. braziliensis, An. darlingi, An. deaneorum, An. dunhami, An.
evansae, An. nuneztovari, An. oswaldoi, An. rangeli e An. triannulatus (Figura 1,
MARRELLI et al. 2005, ARTIGO 3).
A comparação dos resultados das sequências de ITS2 e as características
morfológicas utilizadas para identificação revelou três diferentes circunstâncias: (1)
espécies que apresentam ITS2 significativamente diferentes e com características
morfológicas de fácil distinção; (2) sequências de ITS2 diferentes que permitem a
identificação de espécies que são difíceis de identificar morfologicamente; e (3)
espécies sem diferenças suficientes no ITS2 para distinção de espécies membros de
complexos (MARRELLI et al. 2005, ARTIGO 3).
Caracteres morfológicos discerníveis podem não existir para identificação
de anofelinos (WHITE 1977, 1979). Como já discutido, revisões taxonômicas de
anofelinos pertencentes ao Subgênero Nyssorhynchus (FARAN 1980, LINTHICUM 1988)
colocaram em evidência muitos problemas na distinção morfológica de espécimes
dentro da Secção de Albimanus do grupo Oswaldoi. Caracteres, tais como a região
basal escura do tarso posterior II em An. oswaldoi, têm uma ampla gama de variação,
sobrepondo o intervalo de caracteres mesmo com as espécies não vetoras An. rangeli
e An. evansae, confundindo a identificação destas espécies (CONSOLI & LOURENÇO-DEOLIVEIRA 1994). Por outro lado, os resultados do estudo com ITS2 mostrou An. oswaldoi
com diferença de 21% em comparação com An. evansae e 24% em comparação com
An. rangeli, enquanto que An. evansae tem diferença de 23% da An. rangeli, como
previamente identificados por FRITZ (1998). Essas diferenças inter-específicas facilitam
separar essas três espécies a nível molecular.
O vetor local An. nuneztovari e a espécie An. dunhami, que nunca foi
encontrada

infectada

com

malária

humana,

são

quase

indistinguíveis
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morfologicamente. No entanto, as sequências ITS2 destas duas espécies diferem em
22% e, portanto, podem ser utilizadas para a identificação correta desses mosquitos.
Estes são exemplos de que ITS2 pode ser útil para a identificação de espécies
morfologicamente semelhantes. Com base nas diferenças das sequência identificadas,
primers específicos poderiam ser desenhados para diferentes regiões do ITS2, para que
um produto de PCR de tamanho exclusivo seja amplificado para cada uma dessas
espécies.
Outra circunstância mencionada, na qual sequências ITS2 não auxiliam a
solucionar problemas taxonômicos, foi verificada em dois complexos de espécies afins.
Na Secção de Argyritarsis (Grupo Albitarsis), An. albitarsis faz parte de um Complexo
de pelo menos quatro espécies irmãs (WILKERSON et al. 1995), mas, infelizmente, não
encontramos diferenças insuficientes no ITS2 para identificação molecular (Tabela 3,
MARRELLI et al. 2005, ARTIGO 3). Níveis tão baixos de variação apoiariam uma hipótese
de especiação muito recente ou incipiente nesses dois complexos. Os valores limitados
da diferença de ITS2 são comparáveis aos obtidos com membros de complexo An.
gambiae, com sete membros que não podem todos ser distinguidos morfologicamente
e para o qual as sequências ITS2 não apresentam diferenças suficientes para ser usado
para identificação das espécies (PASKEWITZ et al. 1993b).
Os resultados desse estudo (MARRELLI et al. 2005, ARTIGO 3) confirmam,
mais uma vez, que o ITS2 é uma ferramenta útil para a identificação das espécies, para
análises filogenéticas e, eventualmente, para solucionar problemas taxonômicos.
Desse modo, utilizando a maioria das nossas sequências, disponibilizadas no GenBank,
MATSON et al. (2008), propuseram um método de identificação das espécies de
anofelinos da Região Amazônica, baseado no polimorfismo dos fragmentos da região
do ITS2, gerados com diferentes enzimas de restrição.
Além disso, outra análise comprova o problema de identificação de
anofelinos do Grupo Oswaldoi. Revisando sequências de ITS2 depositadas no GenBank
(MARRELLI et al. 2006a, ARTIGO 4), chegamos a um resultado preocupante. Muitas das
sequências de ITS2 que foram geradas e depositadas no GenBank foram originadas de
indivíduos identificados de maneira incorreta. Por exemplo, foi demonstrado que uma
das sequências geradas como sendo An. oswaldoi no estudo MARRELLI et al. (1999b,
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ARTIGO 2), era provavelmente pertencente a um espécime de An. evansiae que foi
erroneamente identificado como An. oswaldoi. Sequências de ITS2 de vários
anofelinos da Região Neotropical têm sido determinadas durante a última década e
depositadas no GenBank. Na maioria dos casos não existem espécimens testemunhas,
logo muitos erros de identificação podem ter sido cometidos e, por conseguinte,
muitas sequências depositadas no GenBank relacionadas a estas espécies não são
confiáveis, como discutido na nossa análise.
Enquanto essas sequências foram utilizadas para análises comparativas
em cada grupo taxonômico, como contribuições de pesquisadores e laboratórios
individuais, pouco ou nenhum esforço tinha sido feito para analisar o padrão que
abrangente a geração e coleta de dados. Por conseguinte, a organização e comparação
de todas as sequências de ITS2 de anofelinos latino-americanos e uma análise de suas
relações foi a finalidade da nossa revisão (MARRELLI et al. 2006a, ARTIGO 4). Como
resultado, por exemplo, as sequências de ITS2 foram agrupadas de acordo com os
subgêneros de anofelinos, e Nyssorhynchus e Kerteszia foram agrupados no mesmo
ramo filogenético, confirmando propostas anteriores de monofilia dessas linhagens
(SALLUM et al. 2000, KRZYWINSKI et al. 2001a, b)

2.3. ESTUDOS COM ESPÉCIES DE MOSQUITOS DO GÊNERO CULEX
O gênero Culex pertence à tribo Culicini, sendo o maior gênero da família
Culicidae com 23 subgêneros e 763 espécies (HARBACH 2007). Apesar disso, ele é um
gênero pouco estudado (MILLER et al. 1996). Até 2002 eram reconhecidos 13
subgêneros na Região Neotropical, sendo que a maior parte das espécies pertence aos
subgêneros Melanoconion e Culex. Estes subgêneros têm maior atenção
epidemiológica, pois transmitem agentes causadores de arboviroses e filarioses,
dentre outros patógenos (FORATTINI 2002, CONSOLI & OLIVEIRA 1994). Em 2008 foi descrito
um novo subgênero neotropical Phytotelmatomyia.
Além das dúvidas em relação ao monofiletismo de Culex, a identificação
das espécies contidas nesse gênero ainda é dificultada pela falta de características
marcantes nas fêmeas adultas. Assim, a genitália dos machos tem sido considerada
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mais adequada para a identificação das espécies. Da mesma maneira, características
das larvas de quarto instar possibilitam a separação das espécies de Culex. No entanto,
a identificação de espécies de alguns subgêneros, tais como Melanoconion e
Microculex, é bastante dificultada pela falta de chaves de identificação atualizadas e
que incluam todos os taxa descritos (CONSOLI & OLIVEIRA 1994). Além disso, deve se
considerar que muitos mosquitos desse gênero também podem constituir complexos
de espécies. Estes problemas levaram a utilização de abordagens moleculares.
A primeira investigação das relações entre espécies de mosquitos Culex,
utilizando este tipo de abordagem, foi realizada por MILLER et al. (1996). Estes autores
utilizaram os espaçadores ITS1 e ITS2 do DNAr para inferir as relações entre 14
espécies do gênero Culex. Desde então, poucas espécies de Culex tinham sido
estudadas com o uso da biologia molecular, sendo as pertencentes ao complexo
Pipiens as mais bem representadas devido à sua importância epidemiológica e vasta
distribuição mundial (SEVERINI et al. 1996, BAHNCK & FONSECA 2006, KASAI et al. 2008).
O subgênero Culex possui dois complexos de grande importância
epidemiológica: o complexo Pipiens (com as espécies: Cx. quinquefasciatus, Cx.
pipiens, Cx. australicus e Cx. pallens) e o Complexo Coronator (que inclui Cx. coronator,
Cx. ousqua, Cx. usquatus, Cx. camposi, Cx. usquatissimus) (BRAM 1967). A única
característica morfológica utilizada para distinguir as espécies dentro desses
complexos é baseada na comparação das estruturas da genitália dos machos, sendo
que as fêmeas são morfologicamente indistinguíveis (FORATTINI 2002).
Considerando o escasso conhecimento sobre a taxonomia e as relações
filogenéticas de mosquitos do gênero Culex, a sua importância epidemiológica, a
grande diversidade de espécies de mosquitos aliada às dificuldades na identificação
morfológica das espécies de mosquitos desse gênero, principalmente devido ao fato
das fêmeas serem morfologicamente muito similares, foram realizados dois estudos
centrados na análise de espécies de mosquitos pertencentes a este gênero, um deles
utilizando o marcador ITS2 (VESGUEIRO et al. 2011, ARTIGO 5), e outro o gene COI
(subunidade I do gene mitocondrial citocromo oxidase) (DEMARI-SILVA et al. 2011, em
publicação, ARTIGO 6). Para as análises discutidas nesses artigos, foram tomados os
devidos cuidados para que as exúvias das larvas, pupas e as genitálias masculinas dos
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adultos, usados para a extração de DNA, fossem montadas entre lâmina e lamínula e
empregadas para a identificação das espécies. Em seguida, o material foi codificado e
rotulado, sendo depositado na Coleção de Referência da Faculdade de Saúde Pública
como vouchers, e as sequências produzidas foram depositadas no GenBank com estas
informações.
Os dois estudos investigaram as variações intra-genômicas, intraespecíficas e interespecíficas entre espécies de mosquitos do gênero Culex,
pertencentes aos subgêneros: Culex, Microculex, Melanoconion e Phenacomyia e uma
espécie do gênero Lutzia. Os principais objetivos foram estabelecer as relações
taxonômicas do gênero Culex na região Neotropical, e testar o posicionamento
filogenético dos subgêneros Phenacomyia e Lutzia em relação ao Culex (VESGUEIRO et al.
2011, ARTIGO 5, DEMARI-SILVA et al. 2011, ARTIGO 6).
Os resultados dessas análises demonstraram que tanto o gênero como o
subgênero Culex não formam grupos monofiléticos, uma vez que Lutzia e Phenacomyia
ficaram agrupados dentro desses grupos (VESGUEIRO et al. 2011, ARTIGO 5, DEMARI-SILVA
et al. 2011, ARTIGO 6). Lutzia foi descrito por THEOBALD (1903) como sendo um gênero
distinto para a espécie mexicana denominada Culex bigoti. Em 1932, Edwards definiu
Lutzia como um subgênero de Culex, e todos os autores seguintes adotaram essa
classificação. Recentemente, NAVARRO & LIRIA (2000) empregaram caracteres
morfológicos das partes do aparelho bucal de larvas para inferir as relações
filogenéticas dentro da tribo Culicini, usando o método de parcimônia. Os resultados
das análises indicaram que Culex e Lutzia formavam grupos monofiléticos, sendo que
Lutzia seria o grupo mais primitivo entre os dois, confirmando a hipótese de EDWARDS
(1932). No entanto, TANAKA (2003) elevou Lutzia a gênero e estabeleceu dois
subgêneros novos (Metalutzia e Insulalutzia). Os resultados das análises realizadas
com ITS2 e COI vão contra a classificação proposta por TANAKA (2003), uma vez que
Lutzia ficou agrupado dentro do gênero Culex nas duas análises (Figura 1, VESGUEIRO et
al. 2011, ARTIGO 5, Figura 1, DEMARI-SILVA et al. 2011, ARTIGO 6), corroborando a
hipótese de EDWARDS (1932), de que Lutzia seria um subgênero de Culex.
Do mesmo modo, o subgênero Phenacomyia, descrito por HARBACH &
PEYTON (1992) quando identificaram uma estrutura não usual na escova maxilar das
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larvas de Culex lactator. Afirmando que as mudanças nas estruturas da maxila da larva
são específicas na natureza, os autores consideraram que o Cx. lactator poderia
pertencer a um novo subgênero. Assim, descreveram outras características
morfológicas que corroboravam essa hipótese e, transferiram Culex corniger para o
subgênero novo, como sendo espécie irmã de Cx. lactator. Semelhante ao resultado
obtido para Lutzia, as análises da região do ITS2 e do gene COI indicaram que as
variações morfológicas empregadas por HARBACH & PEYTON (1992) podem não ser
suficientes para indicar o monofiletismo desses grupos.
Entre as 17 de espécies estudadas com o gene COI, Cx. mollis, Cx. dolosus
e Cx. imitador mostraram altas variações intra-específicas nas sequências do gene COI
(3,1%, 2,3% e 3,5%, respectivamente). Estes resultados estão em conformidade com a
análise morfológica de espécimes coletados no mesmo local, indicando que este táxon
pode incluir três complexos de espécies crípticas (Figura 1, DEMARI-SILVA et al. 2011,
ARTIGO 6). No entanto, na análise com ITS2, somente Cx. imitator apresentou alta
variação intra-específica, 7% de diferença entre exemplares capturados no Espírito
Santo e São Paulo (VESGUEIRO et al. 2011, ARTIGO 5).
Tanto a análise de distância (neighbour joining com dados de ITS2), como
a análise Bayesiana (com o gene COI), não conseguiram resolver algumas das relações,
e algumas politomias foram encontradas. A proximidade de Cx. nigripalpus e Cx.
chidesteri é suportada por caracteres morfológicos. Na análise com o gene COI, os dois
indivíduos de Culex nigripalpus ficaram separados, e, um deles ficou agrupado com
Culex chidesteri. Da mesma forma, Culex bidens é muito similar ao Culex declarator,
aparecendo como espécies irmãs nas duas análises (com suporte do ramo elevado:
0,98 na análise Bayesiana). Nesse caso pode haver um processo de especiação recente
que ainda não pode ser observado no fenótipo. Já Culex usquatus faz parte do
Complexo Coronator, sendo que Cx. usquatus ficou agrupado com as espécies de Cx.
coronator nas duas análises (Figura 1, VESGUEIRO et al. 2011, ARTIGO 5, Figura 1,
DEMARI-SILVA et al. 2011, ARTIGO 6).
Finalizando esta primeira linha de pesquisa, realizamos um estudo de
populações de mosquitos Culex quinquefasciatus (MORAIS et al. 2010, ARTIGO 7).
Conforme anteriormente citado, Culex quinquefasciatus faz parte do Complexo
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Pipiens, que nas Américas é composto por duas espécies principais, Cx.
quinquefascistus, que é adaptado às zonas tropicais e Cx. pipiens, que é encontrado
nas zonas temperadas. Em zonas intermédias, estes dois membros podem se acasalar
produzindo híbridos e formas intermediárias (BARR 1957), através dos processos de
fluxo gênico e introgressão (HUMERES et al. 1998, MCABEE et al. 2008, KOTHERA et al.
2009). Os mosquitos do complexo de Cx. pipiens são vetores potenciais de filárias em
áreas tropicais e subtropicais (BOCKARIE et al. 2009) e diversos arbovírus, incluindo o
vírus do Nilo Ocidental (APPERSON et al., 2004, COOK et al. 2006).
Fêmeas adultas e estágios imaturos de espécies do complexo Cx. pipiens
são morfologicamente semelhantes. A diferenciação de machos adultos pode ser feita
através da análise de genitália (SUNDARARAMAN 1949). Como os membros desse
complexo apresentam uma ampla distribuição geográfica, outras diferenças
fenotípicas além das encontradas na genitália masculina, podem ser encontradas. Por
exemplo, alguns caracteres de asa também podem ser usados para identificação
morfológica de espécies de mosquitos (MORAIS et al. 2010, ARTIGO 7). Chaves
taxonômicas compiladas por FORATTINI (2002) comparam a morfologia das asas de
fêmeas adultas, e mostram que a veia de subcostal (Sc) se liga a veia costal (C) antes da
bifurcação com a veia radial 2 + 3 (R2 + 3) em Cx. quinquefasciatus, enquanto que em
Cx. pipiens, a veia Sc se liga a veia C no mesmo ponto ou além da bifurcação do R2 + 3. O
estudo de MORAIS et al. (2010, ARTIGO 7) é a primeira investigação que utiliza este tipo
de análise entre populações geograficamente distantes.
Para a correta distinção das espécies, inquéritos morfológicos e
moleculares são necessários, bem como o conhecimento sobre as características das
populações em um gradiente biogeográfico. Da mesma forma, a correta identificação
das fêmeas e dos híbridos é de importância epidemiológica, principalmente devido a
diferenças de fisiológicas, que podem refletir na preferência por hospedeiros, assim
como no potencial vetor das espécies (HUMERES et al. 1998, LENORMAND & RAYMOND
2000, FONSECA et al. 2004, SAVAGE et al. 2008)
O trabalho realizado por MORAIS et al. (2010, ARTIGO 7) foi uma
investigação preliminar da variabilidade genética morfológica de Cx. quinquefasciatus
no Brasil. Além disso, a presença de uma zona de híbridos para Cx. quinquefasciatus e
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Cx. pipiens na Argentina é discutida. O estudo também revê os dados de identificação
morfológica das fêmeas baseados em caracteres morfométricos das asas. Neste artigo
caracterizamos geneticamente e analisamos a morfometria das asas de seis
populações distintas de mosquitos Cx. quinquefasciatus. A caracterização molecular foi
feita por PCR da região polimórfica do segundo intron do gene nuclear
acetilcolinesterase. Os tamanhos dos centróides foram significativamente diferentes
entre algumas localidades geográficas. Os valores médios de R2/R2+3 diferiram
significativamente entre as populações. No geral, o formato das asas, representados
pelos caracteres morfométricos, dividiu as populações em dois agrupamentos
principais.

Nossos

resultados

sugerem

que

as

amostras

do

Brasil

são

morfologicamente e geneticamente distintas das amostras da Argentina, e também
indicam uma distinção morfológica entre populações do Norte e Sul do Brasil. Nós
sugerimos que a morfometria das asas pode ser utilizada para uma avaliação
preliminar da estrutura populacional do Cx. quinquefasciatus no Brasil
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3. CONTROLE GENÉTICO

3.1. ESTRATÉGIAS DE USO DE MOSQUITOS TRANSGÊNICOS
Medidas de controle de mosquitos não têm surtido efeito devido
principalmente a sua grande capacidade de reprodução e flexibilidade genômica
(SHEARMAN 2002), que pode ser mostrada por dois aspectos. Primeiro, pela rápida
seleção de linhagens resistentes a inseticidas químicos e biológicos utilizados no
controle ou ainda a resistência a diversas condições ambientais. E segundo, pela
existência de uma grande variedade de espécies intimamente relacionadas, formando
complexos de espécies crípticas, como discutido anteriormente, algumas das quais
parecem estar sofrendo especiação no processo de adaptação ao ambiente modificado
pelo homem (BESANSKY & COLLINS 1992). A resistência aos inseticidas tem levado a sérios
problemas de saúde pública, contribuindo para o ressurgimento de parasitoses e
arboviroses transmitidas por mosquitos. Devido a este tipo de problema, outras
estratégias de controle têm sido consideradas, como o controle genético, utilização de
mosquitos geneticamente modificados (MOREIRA et al. 2000, ALPHEY 2002).
A utilização de mosquitos transgênicos no controle de doenças está
rapidamente ganhando força. Na última década, avanços na biotecnologia, como a
identificação de elementos de transposição que integram o transgene no genoma dos
embriões de mosquitos, a descoberta de marcadores de transformação adequados,
como as proteínas fluorescente GFP e DsRed (HORN et al. 2002), o desenvolvimento de
técnicas de microinjeção (JASINSKIENE et al. 1998, CATTERUCCIA et al. 2000, GROSSMAN et al.
2001), a caracterização dos promotores que podem controlar a expressão de genes
estranhos de modo tecido e estágio específicos (COATES et al. 1999, MOREIRA et al. 2000,
KOKOZA et al. 2001a, ABRAHAM et al. 2005, CATTERUCCIA et al. 2005) e a identificação e
caracterização de moléculas efetoras que interferem no desenvolvimento de parasitas
no vetor (CONDE et al. 2000, GHOSH et al. 2001, ZIELER et al. 2001, ARRIGHI et al. 2002),
levaram a geração de diferentes linhagens e categorias de mosquitos transgênicos. As
diferentes abordagens de uso de mosquitos transgênicos são discutidas nas revisões
por WILKE et al. 2009a, 2009b (ARTIGO 8 e ARTIGO 9).
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As estratégias de controle de mosquitos utilizando transgênicos podem
ser divididas em duas categorias principais: substituição ou supressão de uma
população alvo. Na estratégia de controle genético para substituição da população, os
mosquitos transgênicos devem carregar um gene que interfere no desenvolvimento de
patógenos e, quando liberados no meio ambiente, o transgene deverá ser introduzido
na população, passando a ser dominante e assim reduzindo a transmissão de doenças
(MOREIRA et al. 2000). O sistema de controle genético para supressão de uma
população alvo é baseado na técnica de insetos estéreis (SIT), que levou ao
desenvolvimento da tecnologia conhecida como “liberação de insetos carregando um
gene letal dominante” (RIDL). Nessa estratégia, o produto do transgene suprime a
capacidade de reprodução dos insetos alvos, levando ao declínio da população (KOKOZA
et al. 2001b).
O controle de populações de insetos com a técnica SIT tem sido realizado
com sucesso em diversas ocasiões, erradicando e controlando pragas agrícolas, como a
mosca das frutas (BUSHLAND 1955). Baseado nos princípios da técnica SIT havia grande
otimismo no final da década de 60 e início da década de 70 no uso desta técnica como
estratégia alternativa no controle de mosquitos vetores de doenças. Entretanto, a
técnica SIT tem sido usada somente contra um número restrito de espécies de
mosquitos alvos. Este fato é devido em grande parte a alguns problemas fundamentais
do sistema. Os insetos machos liberados devem competir por acasalamento com os
tipos selvagens e o processo de produção, e em particular a necessidade de esterilizar
os insetos machos por radiação pode, em alguns casos, causar uma perda drástica na
capacidade de acasalamento destes insetos comparados aos machos selvagens (ALPHEY
2002).
Além disso, é importante a liberação exclusiva de mosquitos machos, por
não exercerem a hematofagia. Para algumas espécies de culicídeos, a separação entre
machos e fêmeas poderia ser feita por métodos físicos, baseados no tamanho das
pupas, porém, sob o ponto de vista prático, essa estratégia seria extremamente
trabalhosa e inviabilizaria qualquer projeto em grande escala. Desse modo, a proposta
do sistema RIDL (do inglês “Release of Insects carrying a Dominant Lethal gene”) por
THOMAs et al. (2000), e HEINRICH & SCOTT (2000), resolveria muitos desses problemas
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relacionados à SIT em mosquitos. O sistema consiste na integração de um gene letal
dominante, que pode estar associado a um promotor específico da fêmea, que
permitiria a separação dos sexos, como descrito em detalhes nas revisões por WILKE et
al. (2009a, 2009b, ver Figura 1, ARTIGO 8, e Figuras 1 e 2, ARTIGO 9), e foi utilizado
com sucesso para transformar Aedes aegypti, sendo que uma das linhagens,
denominada OX513, está em fase de testes de campo na Malásia e no Brasil (PHUC et
al. 2007).
Embora a competência e viabilidade da modificação genética de
mosquitos têm sido demonstradas em laboratório, ainda não sabemos como os
transgenes podem ser inseridos nas populações de mosquitos na natureza. Foram
propostas várias abordagens possíveis, como o uso de elementos de transposição.
Porém, o êxito de qualquer mecanismo dependerá em parte do custo no fitness dos
mosquitos que é imposto pela presença do transgene.

3.2. ESTUDOS DE FITNESS DOS MOSQUITOS TRANSGÊNICOS
Uma questão crucial que precisa ser considerada antes da liberação de
mosquitos geneticamente manipulados é o custo do transgene no fitness dos
mosquitos que os expressam. Os insetos transgênicos devem competir com as
populações locais e espalhar com eficiência os genes efetores nas populações. O
fitness pode ser definido como o sucesso relativo de um genótipo na transmissão de
seus genes para a próxima geração. Ele tem dois componentes principais,
sobrevivência e reprodução e, pode ser avaliada por vários parâmetros, tais como
fecundidade,

fertilidade,

produtividade

de

biomassa

das

larvas,

taxa

de

desenvolvimento, emergência do adulto e competitividade por acasalamento dos
machos. Outros fatores que podem reduzir o fitness são: condições insuficientes para
criação em massa, inbreeding (consanguinidade) e hibridização com os mosquitos de
diferentes origens genéticas. Desse modo, foi realizada uma revisão (MARRELLI et al.
2006b, ARTIGO 10) focando os possíveis custos dos transgeneses no fitness dos
mosquitos transgênicos, resultando em muitas lições para estudos futuros de fitness
desses mosquitos.
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O impacto do transgene no fitness dos mosquitos pode ser divido em
custo negativo do produto do próprio transgene e efeito mutagênico da integração do
transgene no genoma dos mosquitos. Os insetos transgênicos normalmente expressam
vários genes como, por exemplo, um marcador fluorescente e um gene anti-parasita
(ITO et al 2002, MOREIRA et al. 2002, KIM et al. 2004). Construções do tipo RIDL
codificam além do marcador e do gene efetor, uma proteína repressível transativadora para controle do sistema (ALPHEY 2002). O acúmulo de proteínas estranhas
pode ser tóxico para as células em que elas são expressas. É menos provável que
proteínas expressas em células restritas tenham um impacto sobre o fitness do que as
expressas em vários órgãos. Por exemplo, a proteína fluorescente GFP expressa no
olho parece não afetar o fitness, pelo menos não em condições de laboratório
(MOREIRA et al. 2004). Proteínas expressas em abundância controladas por promotores
onipresentes, como por exemplo, o promotor de actina, podem causar um custo no
fitness devido ao acúmulo de grandes quantidades de proteínas estranhas em uma
ampla variedade de tipos de célula (LIU et al. 1999). Por exemplo, embora nenhum
efeito sobre o fitness tenha sido observado em mosquitos que expressam o peptídeo
SM1, o mesmo não foi observado em mosquitos expressando a fosfolipase A2 (PLA2),
que foram claramente menos aptos e menos férteis que o tipo selvagem (MOREIRA et
al. 2004). O fitness menor provavelmente foi causada por danos às células epiteliais do
trato digestivo (ABRAHAM et al. 2005).
Um segundo modo do transgene reduzir o fitness é através do
rompimento da função de algum gene, uma vez que a inserção pode ocorrer em uma
área de transcrição ativa do genoma. Porém, na maioria dos casos, o impedimento da
expressão de um gene funcional somente seria letal em homozigose, sendo que este
tipo de fenótipo não seria detectado em heterozigotos. Os estudos de integração de
transgenes em Drosophila têm mostrado que a maioria das inserções ou ocorre em
regiões não codificadoras ou interrompendo funções de genes não essenciais (LYMAN
et al. 1996). As poucas experiências com mosquitos também mostram que o efeito no
fitness devido à inserção mutagênica não é frequente (MARRELLI et al. 2006b, ARTIGO
10).

29

Os primeiros estudos de fitness de mosquitos transgênicos chegaram a
conclusões semelhantes, indicando que estes mosquitos mostraram um custo maior
no fitness que o tipo selvagem (CATTERUCCCIA et al. 2003, IRVIN et al. 2004). Em um dos
estudos, número igual de mosquitos An. stephensi, transgênicos e não-transgênicos
foram misturados em gaiolas, e a presença do transgene foi analisada por várias
gerações. Em todos os experimentos, a frequência do alelo transgênico diminuiu
acentuadamente até a extinção. A análise do sítio de integração do transgene em duas
linhagens mostrou que o elemento de transposição tinha interrompido a sequência de
codificação de um gene não essencial em uma das linhagens, e que esta tinha um
fitness significativamente menor que a outra, em que a integração do transgene não
interrompeu nenhum gene (CATTERUCCCIA et al. 2003).
Em outro estudo, IRVIN et al. (2004) examinaram a aptidão reprodutiva e o
desenvolvimento de três de linhagens de Aedes aegypti transgênicas, comparando
com não-transgênicas. Os resultados mostraram que todas as linhagens analisadas
tinham elevados custos no fitness. A sobrevivência foi significativamente reduzida em
todas as fases da vida e a maior taxa de mortalidade foi observada durante a transição
de ovo para larva. Além disso, a fecundidade foi consideravelmente reduzida e a
longevidade dos adultos foi menor em duas linhagens.
Em um terceiro estudo, realizado no laboratório do Dr. JACOBS-LORENA,
MOREIRA et al. (2004) demonstraram que mosquitos transgênicos heterozigotos
expressando o peptídeo SM1 sob o controle do promotor de carboxipeptidase, que é
induzido na alimentação sanguínea, foram tão aptos quanto os controles não
transgênicos, quando alimentados com sangue de ratos não infectados. A expressão
do peptídeo SM1 No trato digestivo do anofelino inibe a formação de oocistos e a
transmissão do parasita ao hospedeiro vertebrado (ITO et al. 2002).
Uma diferença importante entre os dois primeiros estudos e o terceiro é
que CATTERUCCIA et al. (2003) e IRVIN et al. (2004) utilizaram linhagens transgênicas
homozigotas, enquanto o estudo realizado por MOREIRA et al. (2004) manteve as
linhagens transgênicas na forma heterozigota ao cruzar cada geração de mosquitos
transgênicos com o tipo selvagem de uma população mantida em insetários. Esta
estratégia assegura que o background genético das linhagens transgênicas seja o
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mesmo que a dos mosquitos controles, permitindo que uma correlação mais direta
entre custo do fitness e presença do transgene. A diminuição no fitness observada para
os mosquitos transgênicos homozigotos pode ser interpretada de duas maneiras: (i)
diminuição em consequência de efeitos negativos do produto transgene ou efeito
“mutagênico” durante o processo de inserção do transgene, ou (ii) diminução do
fitness como consequência da fixação de genes recessivos deletérios próximos ao
ponto de inserção do transgene (“hitchhiking effect”, Figura 2, MARRELLI et al 2006b,
ARTIGO 10). As duas possibilidades não podem ser distinguidas nas experiências
realizadas nos dois primeiros estudos (CATTERUCCIA et al. 2003, IRVIN et al. 2004). O fato
de que nenhum custo no fitness foi observado em duas linhagens independentes,
expressando o peptídeo SM1, no terceiro estudo (MOREIRA et al. 2004) sugere que o
transgene por si só não é sempre deletério.
Várias lições podem ser derivadas dos estudos publicados. O inbreeding
pode ter um forte impacto sobre o fitness. A maioria dos organismos carregam
numerosas mutações recessivas que reduzem o fitness (SIMMONS & CROW 1977,
HALLIGAN & KEIGHTLEY 2003), quando a fixação de tais alelos ocorre. O uso de
heterozigotos para avaliar o impacto do transgene no fitness deve ser considerado por
duas razões. Em primeiro lugar, heterozigotos não estão sujeitos ao efeito do
inbreeding. Em segundo lugar, a literatura de Drosophila sugere que mutações
causadas pela inserção do transgene são geralmente recessivas (LYMAN et al. 1996) e
não poderiam ser detectados em heterozigotos. No entanto, para aplicações práticas,
como a criação em massa para a liberação em campo, a produção de linhagens
homozigotas é necessária. Como o efeito mutagênico da inserção do transgene é um
evento probabilístico, o fitness de várias linhagens com a mesma construção genética
deve ser comparado e a mais apta escolhida. Quando há suspeita de “hitchhiking
effect”, o cruzamento de transgênicos com não transgênicos por várias gerações pode
melhorar o fitness, e os alelos deletérios das proximidades da inserção do transgene
podem ser geneticamente removidos. Por fim, ao produzir linhagens de transgênicas,
promotores tecido específicos (por exemplo, um promotor específico de olho, como
marcador, ou um promotor específico de tecido gorduroso ou de trato digestivo, para
os genes efetores) devem ser preferidos aos promotores que expressam proteínas de
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modo onipresente e em abundância, que podem levar ao acúmulo de proteínas em
muitos tipos de células, causando um efeito deletério ao transgênico (Liu et al. 1999).
Outro fator considerado foi o efeito da infecção com plasmódios na
reprodução dos mosquitos transgênicos. Parasitas causadores da malária e outros
patógenos, mesmo em baixos números, podem diminuir a fertilidade de seus insetos
hospedeiros (HURD 2003), podemos supor que quando alimentados com sangue
infectado com Plasmodium, os mosquitos transgênicos expressando genes
antiparasitas seriam mais aptos que os não transgênicos, devido à prevalência
reduzida de parasitas. Para investigar a validade desta premissa, experimentos de
seguimento de gerações em gaiolas foram realizados, sendo que uma população de
mosquitos, iniciada com igual número de indivíduos selvagens e transgênicos,
expressando SM1, foi mantida alimentada com sangue de camundongos infectados
com P. berghei. Nessas condições os transgênicos tiveram uma significativa vantagem
no fitness sobre os não transgênicos (MARRELLI et al. 2007, ARTIGO 11). Estes mosquitos
foram mais aptos, apresentando maior fecundidade (produção de maior número de
ovos) e menor taxa de mortalidade, que os não transgênicos. Neste estudo realizamos
também experimentos de seguimento de gerações em gaiolas, iniciando com
proporções iguais de mosquitos transgênicos e não transgênicos.
Como resultado, os mosquitos transgênicos substituíram gradualmente os
não transgênicos quando mantidos alimentados com camundongos infectados com
uma cepa de P. berghei produtora de gametócitos, mas não quando alimentados com
camundongos infectados com cepa que não produz gametócitos. Estes resultados
sugerem que quando alimentados com sangue infectado com Plasmodium, os
mosquitos transgênicos tem uma vantagem seletiva sobre os não transgênicos. Estes
resultados têm importantes implicações na definição de estratégias de controle da
malária utilizando mosquitos transgênicos (MARRELLI et al. 2007, ARTIGO 11).
Tanto em condições naturais como em experimentais, as infecções com
Plasmodium com menos de cinco oocistos, podem significativamente reduzir a
fecundidade dos anofelinos (HURD 2003), podendo ser previsto que o transgene pode
conferir uma significativa vantagem para promover sua disseminação em populações
de campo, onde a prevalência das infecções com malária é menor do que no
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laboratório, e apenas uma parte relativamente pequena de mosquitos torna-se
infectada (PRINGLE 1966). Nestas condições, a introgressão do transgene deverá ser
consideravelmente mais lenta e possivelmente com magnitude não suficiente para
estabelecer o transgene na população sem um programa contínuo de liberação em
massa. No entanto, uma vez estabelecida, a presença dos transgenes que interferem
com o desenvolvimento do parasita deve tornar mais difícil sua re-introdução após a
erradicação da malária de uma área alvo (MARRELLI et al. 2007, ARTIGO 11).
Em outro estudo, analisamos o fitness de três linhagens de mosquitos
transgênicos utilizando tabela de vida e experimentos de competição entre
transgênicos e não transgênicos (LI et al. 2008, ARTIGO 12). As três linhagens de
Anopheles stephensi foram geradas também expressando o peptídeo SM1, porém, sob
controle de promotor de vitelogenina, inibindo a transmissão do parasita Plasmodium
berghei, causador da malária em camundongos. A análise da tabela de vida indicou um
baixo custo no fitness para as duas inserções únicas do transgene SM1 nas linhagens
denominadas VD35 e VD26, e nenhum custo para inserções duplas na linhagem VD9.
Entretanto, em experimentos de competição em gaiolas, onde cada uma das três
linhagens, que são homozigotas para o transgene, foi inicialmente misturada com
mosquitos não transgênicos na mesma proporção, a freqüência do transgene diminuiu
com o passar das gerações. Experimentos sugerem que a redução na frequência do
transgene é consequência de um reduzido sucesso no cruzamento, reduzida
capacidade de reprodução, e/ou efeito mutagênico da inserção do transgene no
genoma do mosquito, e não devido ao efeito do próprio transgene. Desse modo, para
uma linhagem de mosquitos transgênicos ser liberada em campo e efetivamente
reduzir a transmissão de uma doença, um mecanismo genético de introdução do gene
(drive mechanism) deve desenvolvido (LI et al. 2008, ARTIGO 12).
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ARTIGO 1

Este artigo descreve os resultados da análise da divergência entre
sequências de ITS2 de espécimes de Anopheles darlingi, o principal vetor da
malária na Amazônia, coletados em várias localidades no Brasil: São Paulo
(Dourado), Bahia (Itabela), Rondônia (Porto Velho), Roraima (Boa Vista), e
Acre (Plácido de Castro). As sequências do ITS2 de mosquitos capturados
na Região Amazônica (Porto Velho, Boa Vista e Plácido de Castro) e no
Nordeste do Brasil (Itabela) foram quase idênticas. Entretanto, uma alta
divergência (4-5%) nas sequências de ITS2 foi encontrada em mosquitos
capturados no Sudeste (Dourado). Novas análises serão necessárias para
determinar se estas diferenças indicam que a população de Dourado é
composta por insetos de uma espécie diferente (críptica).

ARTIGO 2

Este artigo descreve resultados da divergência entre sequências do ITS2
entre espécimes de mosquitos fêmeas de Anopheles oswaldoi capturados
em 7 localidades na América do Sul. Os comprimentos dos ITS2 para todos
os mosquitos variaram de 348 de 356 pares de bases. Após alinhamento, a
similaridade variou entre 87 e 100%. Esta divergência está dentro do
esperado para diferenças inter-específicas entre membros de complexos
de espécies crípticas de anofelinos. Por conseguinte, os espécimes foram
colocados em 4 grupos que podem corresponder a pelo menos 4 espécies
crípticas diferentes. Uma espécie provavelmente está relacionada ao A.
oswaldoi sensu stricto e outra ao Anopheles konderi. Os outros 2 grupos
podem corresponder a espécies que as identificações morfológicas devem
ser esclarecidas. Estes dados indicam que A. oswaldoi compreende um
complexo de espécies crípticas e que a identificação baseada em DNA pode
auxiliar a resolver questões taxonômicas relacionadas a este grupo de
mosquitos.

ARTIGO 3

Neste artigo analisamos sequências de ITS2 de amostras de 16 espécies de
Anopheles capturados no bacia do Amazonas, Brasil. O comprimento do
ITS2 variou entre 323 e 410 pares de bases, com conteúdo GC entre 50,7%
a 66,5% e a identidade das sequência variando entre 25% para 99% entre
as espécies. Análise da máxima verosimilhança (maximum-likelihood)
separou dois grupos distintos de espécies em conformidade com os
reconhecidos

subgêneros

mattogrossensis,

Anopheles

mediopunctatus

e

(representado
peryassui)

e

por

eiseni,

Nyssorhynchus

(representado por 12 spp.). Para este último grupo, a árvore de neighbourjoining gerada a partir das relações entre as sequências de ITS2 foi
compatível com a chave taxonômica morfológica estabelecida para estas
espécies Amazônicas: albitarsis, aquasalis, benarrochi, braziliensis, darlingi,
deaneorum,

dunhami,

evansae,

nuneztovari,

oswaldoi,

rangeli

e

triannulatus. Esses dados provaram que o ITS2 é uma ferramenta útil para
a identificação das espécies e, eventualmente, para solucionar problemas
taxonômicos.

ARTIGO 4

Esta revisão discute o uso do marcador molecular ITS2 (segundo espaçador
interno transcrito do DNA ribossômico), comumente utilizado na
taxonomia de mosquitos e na distinção de espécies relacionadas, em
anofelinos da América Latina. Foram revisadas 178 sequências de ITS2 de
anofelinos da América Latina, depositadas no GenBank. Entre estas, foram
encontradas 105 sequências únicas correspondendo a 35 diferentes
espécies. No geral, as sequências de ITS2 distinguiram as espécies de
anofelinos, entretanto, informações sobre variações intra-específicas e
geográficas ainda são escassas. Variações intra-específicas foram de 0,2% a
19%. Nossas análises indicaram que erros de identificação e/ou erros nas
sequências podem ser os responsáveis por esta alta taxa de divergência.
Vários estudos de taxonomia de anofelinos da América Latina utilizaram
dados moleculares fornecidos por uma única ou poucas espécies
capturadas em campo. No entanto, propomos que vários cuidados devem
ser tomados e requisitos mínimos devem ser considerados na concepção
de estudos adicionais. Futuros estudos neste campo devem considerar que:
(1) espécimes testemunhas (vouchers), relacionadas às sequências de DNA,
devem ser depositadas em coleções entomológicas, (2) variações intraespecíficas devem ser cuidadosamente avaliadas, (3) ITS2 e outros
marcadores moleculares, considerados como um grupo, fornecem
informações mais confiáveis, (4) dados biológicos sobre as populações de
vetores ainda são escassos e devem ser priorizados, (5) os marcadores
moleculares são mais poderosos e confiáveis quando associados às
ferramentas taxonômicas tradicionais.

ARTIGO 5

Este artigo analisa sequências de ITS2 de mosquitos do gênero Culex, um
dos maiores gêneros da Tribo Culicini, que inclui vetores de vários
arbovírus e filárias. Tal como os anofelinos e outros grupos de mosquitos,
muitas espécies de Culex são morfologicamente similares, dificultando a
identificação quando caracteres de fêmea adulta são utilizados. Desse
modo, sequências de ITS2 de 16 espécies do gênero Culex e uma do gênero
Lutzia foram clonadas para avaliar a variabilidade genômica e verificar a
aplicabilidade do ITS2 em análises filogenéticas do grupo. Três a sete clones
por indivíduo foram sequenciados, gerando 144 diferentes sequências de
ITS2, variando de 199 a 339 pares de bases. Uma matriz de distância
revelou a presença de variações intra-genômicas e intra-específicas. Devido
à variabilidade intra-genômica foram selecionadas sequências de ITS2 para
análise

de

distância

baseadas

em

suas

estruturas

secundárias

(similaridades >75%). A topologia foi obtida utilizando o método neighborjoining com p-distance. Apesar da heterogeneidade observada, indivíduos
das mesmas espécies foram agrupados juntos e correlacionados com a
classificação atual baseada na morfologia. A topologia também corroborou
com a monofilia dos subgêneros Melanoconion e Microculex. Além disso,
indicou que o gênero Culex é parafilético em relação ao gênero Lutzia, e o
subgênero Culex é parafilético uma vez que a classificação atual exclui o
subgênero Phenacomyia. Apesar da heterogeneidade intra-genômica, o
ITS2 pode ser um marcador apropriado para ser utilizado na taxonomia do
gênero.

ARTIGO 6

Os resultados apresentados nesse artigo referem-se a análises de
sequências de nucleotídeos que correspondem a um fragmento de 478
pares de bases do gene COI (subunidade 1 do citocromo c oxidase),
incluindo parte da região do barcoding, de 37 indivíduos de 17 espécies do
gênero Culex. Estas sequências foram geradas para estabelecer a relação
entre 5 subgêneros: Culex, Phenacomyia, Melanoconion, Microculex e
Carrollia, e uma espécie do gênero Lutzia, que ocorrem no Brazil. Métodos
Bayesianos foram empregados nas análises filogenéticas. Resultados das
comparações entre as sequências mostraram que indivíduos identificados
como Culex dolosus, Culex mollis e Culex imitator tiveram uma divergência
intra-específica muito alta (3,1%, 2,3% e 3,5%, respectivamente) utilizando
Kimura Dois Parâmetros (K2P). Estas diferenças foram associadas tanto a
diferenças nos caracteres da genitália masculina, como nos estágios de
larvas e pupas, sugerindo que podem representar complexos de espécies.
A topologia da árvore bayesiana sugeriu que o gênero e subgênero Culex
são parafiléticos em relação a Lutzia e a Phenacomyia, respectivamente. O
gene COI pode ser uma ferramenta útil para estimar as relações
filogenéticas e identificar espécies morfologicamente similares do gênero
Culex.

ARTIGO 7

Neste artigo caracterizamos geneticamente e analisamos a morfometria
das asas de seis populações distintas de mosquitos Cx. quinquefasciatus. A
caracterização molecular foi feita por PCR da região polimórfica do
segundo intron do gene nuclear acetilcolinesterase. Os tamanhos dos
centróides foram significativamente diferentes entre algumas localidades
geográficas. Os valores médios de R 2 /R 2+3 diferiram significativamente
entre as populações. No geral, o formato das asas, representados pelos
caracteres morfométricos, pode ser divido em dois agrupamentos
principais. Nossos resultados sugerem que as amostras do Brasil são
morfologicamente e geneticamente distintas das amostras da Argentina, e
também indicam uma distinção morfológica entre populações do Norte e
Sul do Brasil. Nós sugerimos que a morfometria das asas pode ser utilizada
para uma avaliação preliminar da estrutura populacional do Cx.
quinquefasciatus no Brasil

ARTIGO 8

Devido ao problema de ineficácia das formas químicas de controle de
mosquitos vetores, novas estratégias de controle têm sido desenvolvidas.
Desse modo, esta revisão discute as estratégias de controle genético de
populações de mosquitos vetores baseada na técnica do inseto estéril.
Uma delas consiste na liberação de machos esterilizados por radiação, a
outra, na integração de um gene letal dominante associado a um promotor
específico de fêmeas imaturas. Entre as vantagens sobre outras técnicas
biológicas e químicas de controle de vetores estão: facilidade de
manutenção da colônia, separação entre machos e fêmeas, baixo custo de
produção e alta eficácia. Esta técnica promissora poderá ser uma
importante ferramenta do manejo integrado de vetores.
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Control of vector populations
using genetically modified
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ABSTRACT
The ineffectiveness of current strategies for chemical control of mosquito
vectors raises the need for developing novel approaches. Thus, we carried out
a literature review of strategies for genetic control of mosquito populations
based on the sterile insect technique. One of these strategies consists of
releasing radiation-sterilized males into the population; another, of integrating
a dominant lethal gene under the control of a specific promoter into immature
females. Advantages of these approaches over other biological and chemical
control strategies include: highly species-specific, environmentally safety, low
production cost, and high efficacy. The use of this genetic modification technique
will constitute an important tool for integrated vector management.
Descriptors: Mosquitoes, genetics. Animals, Genetically Modified,
parasitology. Genetic Techniques, utilization. Mosquito Control. Review.

INTRODUCTION
We carried out a literature review in order to collect information on alternative
forms of vector control, focusing on mosquitoes of the Anopheles and Aedes
genera. A search in the PubMed basis was carried out using the following
descriptors: Culicidae, (including Anopheles, Aedes); Vectors AND Control;
Mosquitoes AND Transgenic; Mosquitoes AND SIT; Mosquitoes AND RIDL;
Culicidae AND Control; Culicidae AND SIT; Culicidae AND RIDL. In addition,
books, theses and government websites were consulted.
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Mosquitoes (Diptera: Culicidae) have been the subject of intense study since
the late 19th Century, when they were first linked to the transmission of pathogens to man and other vertebrates. The Anopheles, Culex, and Aedes genera
include vectors for the three major groups of human pathogens: parasites of
the Plasmodium genus, which cause malaria; filariae of the Wuchereria and
Brugia genera; and a variety of arboviruses, including the causing agents of
dengue and yellow fever.24
In the last century, during the 1950’s and 60’s, vector control programs in
many countries were based on chemical strategies that made unrestricted use
of insecticides such as DDT. These measures led to the successful eradication
malaria from Southeastern Europe and Taiwan, and reduced the morbidity rate
in India from roughly 75 million to about 100 thousand cases per year.7 Prior
to this effort, pyrethroid-based insecticides were intensely used in the 1930’s
to fight Anopheles gambiae, leading to the eradication of this species from
Northeastern Brazil. Furthermore, the fight against Aedes aegypti, which in
1956 was considered as eradicated in Brazil, was based on an active search for
potential breeding sites for this mosquito.9

ARTIGO 9

Esta revisão aborda os avanços recentes na estratégia genética de controle de
mosquitos que promete controlar o Aedes aegypti e tem potencial para ser
aplicada a muitas outras espécies de mosquitos. Esta técnica é baseada na técnica
de inseto estéril (SIT), que usa a liberação maciça de insetos estéreis em uma área
de controle de pragas, sendo um método altamente eficaz e ambientalmente
seguro. Várias abordagens genéticas foram propostas para aprimorar a técnica SIT
para os mosquitos desde o início da década de 1950. Usando mutações induzidas,
rearranjos cromossômicas, reprodução e seleção, os pesquisadores foram capazes
de encontrar caracteres de resistência a inseticidas, que são sexo-específicos.
Infelizmente, a seleção de tais caracteres é muito trabalhosa e pode levar décadas
para alcançar um resultado com sucesso. Além disso, este processo é geralmente
associado a reduções severas no fitness dos insetos. Embora vários estudos e
programas de controle desenvolveram técnicas para a criação em massa de
mosquitos, eficientemente separar os machos, esterilizar, distribuir e obter um
controle local, nenhum controle em larga escala de mosquitos utilizando a SIT está
sendo atualmente executada. O advento da biotecnologia moderna disponibilizou
uma ampla variedade de ferramentas para manipular e expressar genes em
mosquitos com facilidade e a curto prazo, com uma vasta gama de fenótipos
acessíveis que não era possível através da genética clássica.

ARTIGO 10

Esta revisão discute os possíveis custos do transgene no fitness dos
mosquitos transformados. A geração de mosquitos transgênicos com um
mínimo de efeito no fitness é um pré-requisito para o sucesso de estratégias
de controle de doenças transmitidas por vetores utilizando insetos
transgênicos. É importante reunir o máximo de informações possíveis neste
assunto, pois estimativas realistas do efeito do transgene no fitness destes
são essenciais para o planejamento de estratégias de liberação. Os
mosquitos transgênicos devem apresentar um mínimo de custo no fitness,
uma vez que tais efeitos podem reduzir a eficácia de um mecanismo
genético (drive mechanism) utilizado para introduzir o transgene nas
populações de mosquitos em campo. Vários fatores podem afetar o fitness
dos mosquitos transgênicos, incluindo o efeito negativo em potencial do
produto do transgene e o efeito mutagênico da inserção destes. São
necessários ainda muitos estudos para avaliação do fitness dos mosquitos
transgênicos em campo (não somente em laboratório).

ARTIGO 11

Resultados anteriores do grupo do Dr. Marcelo Jacobs-Lorena mostraram
que mosquitos transgênicos que expressam o peptídeo SM1 no lúmen do
trato digestivo são refratários à transmissão do Plasmodium berghei. Neste
presente trabalho, nossos experimentos mostram que estes mosquitos
transgênicos são mais aptos (apresentando maior fecundidade e menor
taxa

de

mortalidade) quando

comparados com

mosquitos não

transgênicos, mas somente quando alimentados com camundongos
infectados com P. berghei. Em experimentos de seguimento em gaiolas, os
mosquitos transgênicos gradualmente substituíram os não transgênicos
quando mantidos alimentados com camundongos infectados com cepa de
P. berghei produtora de gametócitos (ANKA 2.34), mas não quando
alimentados em camundongos infectados com cepa que não produz
gametócitos (cepa ANKA 2.33). Estes resultados sugerem que quando
aumentados com sangue infectado com Plasmodium, os mosquitos
transgênicos tem uma vantagem seletiva sobre os não transgênicos. Esta
vantagem no fitness tem importantes implicações para definir estratégias
de controle da malária utilizando mosquitos geneticamente modificados.

ARTIGO 12

Este trabalho avalia o fitness de três linhagens de mosquitos transgênicos
utilizando análise de tabela de vida e experimentos de competição entre
transgênicos e não transgênicos. As três linhagens de Anopheles stephensi
foram geradas expressando o peptídeo SM1 sob controle de promotor de
vitelogenina, inibindo a transmissão do parasita Plasmodium berghei,
causador da malária em camundongos. Análise da tabela de vida indicou um
baixo custo no fitness para duas inserções únicas do transgene SM1 nas
linhagens VD35 e VD26, e nenhum custo para inserções duplas na linhagem
VD9. Entretanto, em experimentos de seguimento em gaiolas, onde cada
uma das três linhagens, que são homozigotas para o transgene, foi
misturada com mosquitos não transgênicos, a freqüência do transgene
diminuiu com o tempo. Experimentos sugerem que a redução na frequência
do transgene é consequência de um reduzido sucesso no cruzamento,
reduzida capacidade de reprodução, e/ou efeito mutagênico da inserção do
transgene no genoma do mosquito, e não devido ao efeito do próprio
transgene. Desse modo, para uma linhagem de mosquitos transgênicos ser
liberada em campo e efetivamente reduzir a transmissão de uma doença,
um mecanismo genético de introdução do gene (driving mechanism) deve
ser requerido.

ARTIGO 13
Este artigo descreve o projeto denominado MosqGuide, encomendado e
financiado pelo Programa Especial da Organização Mundial da Saúde para Pesquisa
e Treinamento em Doenças Tropicais (WHO/TDR). O objetivo deste projeto é
desenvolver um guia de orientações sobre a utilização e implantação dos
diferentes tipos de estratégias de uso de mosquitos geneticamente modificados no
controle de doenças transmitidas por vetores, especificamente a malária e a
dengue. Este guia destina-se a apoiar principalmente os Países Endêmicos, mas
outras partes interessadas em considerar a segurança e os aspectos
regulamentares, bem como éticos, culturais e as questões sociais, relacionados a
essa implantação.

ARTIGO 14

Este artigo descreve as iniciativas que estão ocorrendo com respeito a
biossegurança, avaliação de risco e manejo, e dos aspectos éticos–sociais–
culturais que deverão ser considerados antes e durante a possível
implantação de métodos de controle genético de vetores de doenças, como
parte de um programa integrado de controle de vetores, capacitando os
países endêmicos. Este artigo mostra ainda uma visão geral dos objetivos e
cronogramas de algumas dessas iniciativas que estão sendo financiadas por
instituições internacionais, incluindo o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (United Nations Development Programme), a Organização
Mundial de Saúde (OMS) e os Grand Challenges in Global Health (GCGH),
iniciativa co-patrocinada pela Bill & Melinda Gates Foundation.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ocorrência de espécies crípticas entre os vetores de patógenos e o
desenvolvimento de técnicas que permitam a correta identificação permanece, em
grande parte, um problema a ser resolvido. Atualmente são reconhecidas
aproximadamente 3.500 espécies de culicídeos (HARBACH & HOWARD 2007), muitas das
quais formam complexos de espécies crípticas. Além disso, estima-se que esse
montante represente apenas um quarto ou, no máximo, metade de todas as espécies
de mosquitos presentes na natureza (BELKIN 1962, ZAVORTINK 1990). Muitas espécies
ainda serão descritas, e estudos sobre a biodiversidade de mosquitos na natureza têm
sido importantes para esse tipo de investigação.
Nossos estudos indicam que marcadores moleculares como o ITS2 e o COI
podem ser aplicados na identificação de algumas espécies de mosquitos, em estudos
de genética de populações, na ocorrência de espécies crípticas ou relacionadas de
mosquitos e em estudos de relações filogenéticas. Muitos caracteres morfológicos
estão disponíveis para a identificação da maioria das espécies estudadas, porém, a
distinção das espécies intimamente relacionadas é problemática e caracteres
diferenciais adicionais devem ser utilizados. Os métodos baseados em DNA são
vantajosos, nestes casos, porque eles podem ser aplicados aos espécimes em situações
que são inadequadas para taxonomia morfológica. Por exemplo, o DNA pode ser
obtido e analisado de espécimes em todas as fases de desenvolvimento, de ambos os
sexos, frescos, preservados em álcool, secos ou congelados.
Devido às dificuldades de identificação correta de fêmeas de mosquitos
capturados em campo, com base apenas em seus caracteres morfológicos, estudos
anteriores indicam que uma série de sequências correspondentes ao ITS2 foram
depositados no GenBank e atribuídas a organismos incorretamente identificados.
Infelizmente, a maioria das publicações no que diz respeito às sequências de ITS2 de
anofelinos neotropicais não fornece indicações de que irmãos das amostras analisadas
foram preservados e se estão disponíveis para outras verificações de características
morfológica e/ou molecular. Por conseguinte, essas sequências questionáveis não
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podem ser reavaliadas e validadas, e ainda terem seus registros corrigidos. Em
conclusão, enquanto a investigação na taxonomia de vetor da malária tem utilizado
dados fornecidos por um único ou alguns mosquitos capturados em campo, os
problemas assinalados anteriormente indicam que muita cautela deve ser tomada e
um mínimo de requisitos deve ser considerado pelos investigadores que trabalham
com mosquitos em estudos futuros. Para continuar produzindo resultados confiáveis e
de alta qualidade, que fornecerão a base para as investigações e estratégias de
controle mais eficazes, elaboramos a seguinte proposta, extraída da revisão de
MARRELLI et al. (2006a, ARTIGO 4):
1) Espécimes testemunhas (voucher) devem ser depositadas em coleções
entomológicas (Museus) – A geração de descendências de mosquitos fêmeas
capturadas em campo pode ser feita facilmente em insetários. O DNA, então, pode ser
extraído de alguns dos irmãos da mesma família, enquanto que outros espécimes
devem ser preservados para permitir a verificação futura. Sequências de DNA devem
ser de alta qualidade e relacionadas a um espécime voucher cuja origem e status
deverão registrados. O posicionamento das amostras em instituições serve como uma
plataforma para garantir a preservação de espécimes e comunicação entre os
investigadores (HEBERT & GREGORY 2005, CORTHALS & DESALLE 2005). Atualmente, este
cuidado tem sido adotado pelos pesquisadores, quando estes depositam suas
sequências no GenBank. Do mesmo modo, para as análises discutidas nos artigos de
VESGUEIRO et al (2011, ARTIGO 5) e DEMARI-SILVA et al. (2011, ARTIGO 6), foram
tomamos os devidos cuidados para que as exúvias das larvas, pupas e as genitálias
masculinas dos adultos, usados para a extração de DNA, fossem montadas entre
lâmina e lamínula e empregadas para a identificação das espécies. Em seguida, o
material foi codificado e rotulado, sendo depositado na Coleção de Referência da
Faculdade de Saúde Pública como vouchers.
2) Variações intra-específicas devem ser consideradas - A identificação das
espécies é baseada em caracteres invariáveis, ou quando os caracteres são
polimórficos, devem ser determinados entre os indivíduos da mesma espécie. Um
número maior de amostras, compostas de vários espécimes de cada localidade, e de
localidades distintas, que abrangem a distribuição geográfica conhecida de cada
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espécie, deve ser analisado. Por outro lado, heterogeneidade intragenômica pode
ocorrer e, nessas circunstâncias o sequenciamento direto de produtos de PCR pode ser
enganoso. Na ocorrência de polimorfismo intragenômico, a clonagem de produtos do
PCR e sequenciamento de seus clones individuais é um requisito para resultados
confiáveis. Infelizmente, devido aos custos e tempo com as capturas de mosquito, os
pesquisadores estão cada vez mais relutantes em realizar estudos em grande escala,
incorrendo no risco de propor ou definir complexos de espécies, sem uma avaliação
adequada da variabilidade intra-específica (VAN BORTEL & COOSEMANS 2003). Como por
exemplo, FAIRLEY et al. (2005) detectaram 15 diferentes sequências de ITS2 em A.
aquasalis, em 72 clones examinados, de amostras de mosquitos de duas localizações
geográficas no Brasil, duas na Venezuela e uma localidade no Suriname. A divergência
intra-específica observada poderia sugerir um complexo de espécies crípticas, no
entanto, um estudo mais aprofundado levou à conclusão de que as variações nas
sequências de nucleotídeos não eram informativas a ponto de distinguir as
populações, apoiando o status do An. aquasalis como espécie monotípica.
3) Vários marcadores moleculares (nucleares e mitocondriais) devem ser
utilizados – Técnicas de biologia molecular estão se tornando cada vez mais acessíveis
às instituições científicas e os custos do sequenciamento de fragmentos de DNA tem
diminuído significativamente. O marcador ITS2 é apenas um dos marcadores
moleculares, portanto, após a extração do DNA de espécimes de mosquitos, um
manancial de informações pode ser gerado, incluindo as sequências de outros genes
marcadores como os do DNA ribossômico nuclear, ITS1 e IGS, e mitocondriais, como os
genes COI, COII, ND4, por exemplo. A utilização de técnicas como RAPD, análise do
polimorfismo no comprimento dos fragmentos de restrição (RFLP), e análise de
microssatélites podem ser utilizados para os mesmos objetivos (NORRIS 2002).
4) Dados biológicos adicionais são necessários – A colonização de muitas
espécies de mosquitos, principalmente anofelinos, não são ainda possíveis. Muitos
esforços têm sido feitos para colonizar esses mosquitos e com isso facilitar a aquisição
de dados biológicos, que hoje em dia são possíveis apenas através de trabalhos de
captura em campo, que são muitas vezes caros e demorados. Uma vez obtidas tais
colônias, também seria importante realizar estudos de compatibilidade de
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acasalamento entre espécies potencialmente próximas ou crípticas (LIMA et al. 2004a,
b). Análise de cromossomos politênicos revelou-se extremamente útil para diferenciar
espécies de anofelinos simpátricas, no entanto, com poucas exceções (PÉREZ & CONN
1992, RAMIREZ & DESSEN 2000 a, b), essa técnica não foi aplicada para anofelinos
neotropicais. Estudos comportamentais (DA SILVA VASCONCELOS et al. 2002) e
bioquímicos (PHILLIPS et al. 1988,

DOS

SANTOS et al. de 2003) também fornecem

informações importantes para taxonomia de mosquito e devem ser incentivados.
5) Taxonomia integrada – Os marcadores moleculares são importantes
ferramentas para auxiliar e não para substituir a taxonomia tradicional. Os resultados
dos marcadores moleculares são mais confiáveis quando combinados com ferramentas
taxonômicas tradicionais. A geração contínua de resultados de qualidade e a aplicação
de uma taxonomia integrada, que utiliza todos os caracteres disponíveis, incluindo
sequências de DNA e outros tipos de dados, para delimitar, descobrir e identificar
espécies e taxa contribuirá para uma compreensão mais detalhada das espécies e
complexos de espécies crípticas de mosquitos, e poderá servir como base para o
controle mais eficaz de vetores (FARAN 1979, RUBIO PALIS & ZIMMERMAN 1997, LOUNIBOS &
CONN 2000, WILL et al. 2005).
A perspectiva de uso dos métodos de controle genético (ALPHEY 2002.
SCOTT et al. 2002) contra o mosquitos transmissores de patógenos causadores de
doenças ao homem está rapidamente se aproximando de uma realidade. Avanços
significativos neste campo têm levado a geração de diferentes linhagens de mosquitos
geneticamente modificados (MGM). Desse modo, os países endêmicos poderão, em
breve, utilizar essas estratégias inovadoras de controle que envolvem modificação
genética dos insetos vetores. Por exemplo, três métodos promissores, como a RIDL
(versão da SIT com insetos carregando um gene letal dominante), infecção com
Wolbachia e a tecnologia de mosquito refratário, estão sendo desenvolvidos por
pesquisadores em todo o mundo para combater o Aedes aegypti, vetor principal da
dengue, do vírus chikungunya e da febre amarela. Algumas dessas técnicas já estão
sendo estendidas para outros vetores, como o Aedes albopictus (o vetor secundário
destas doenças) e os anofelinos.
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A maioria das linhagens de anofelinos transgênicos foi produzida e
testada em modelos experimentais, como por exemplo, contra o parasita P. berghei
(ITO et al. 2002, MOREIRA et al. 2004), e a transformação de Anopheles gambiae, o
principal vetor da malária na África e do An. stephensi, vetor no Sul da Ásia, tem sido
feita com sucesso (ITO et al. 2002, MOREIRA et al. 2004, NOLAN et al. 2011). Estes
anofelinos são facilmente colonizáveis. No entanto, existem aproximadamente 460
espécies reconhecidas, cerca de 100 estão presentes na Região Neotropical, e muitas
delas pertencem a complexos de espécies crípticas (PAPAVERO & GUIMARÃES 2000,
MARRELLI et al. 2006a, ARTIGO 4). Dessas espécies, 29 foram indicadas como vetores
em potencial da malária humana, e a grande maioria dessas nunca foi colonizada com
sucesso, como o An. darlingi, o vetor primário na Região Amazônica, onde 95% dos
casos relatados na América do Sul ocorrem. Estes fatos indicam que a estratégia de
uso de mosquitos transgênicos para substituição da população vetora por uma
refratária ainda está longe de uma realidade. Porém, há muitos avanços no uso da
estratégia RIDL para controle e supressão do Aedes aegypti, principal vetor da dengue
em todo o mundo. Atualmente testes de biossegurança e eficácia para a supressão da
população alvo de Aedes aegypti têm sido realizados em laboratório (experimentos em
gaiolas) e em ambiente aberto, ou estão em fase de execução, na Malásia, México,
Ilhas Caymans, Brasil e Índia. Assim, por exemplo, um projeto de liberação da linhagem
OX513, produzidas pela OXFORD INSECT TECHNIQUE (OXITEC) (PHUC et al. 2007), já foi
aprovado pela COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA (CTNBio), no Brasil, e estará
em execução em breve, em Juazeiro, Bahia, com colaboração da MOSCAMED DO BRASIL,
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS (USP) e FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA (USP).
Enquanto que a produção de linhagens transgênicas de mosquitos Culex
foi feita com sucesso por apenas um laboratório (ALLEN et al. 2001, 2004), várias
tentativas de obtenção de mosquitos transgênicos de espécies desse gênero têm sido
feitas por outros laboratórios, incluindo o laboratório do Dr. JASON RASGON, na Johns
Hopkins University, em Baltimore, MD (comunicação pessoal), e o nosso laboratório,
mas sem sucesso, devido principalmente às dificuldades no processo de microinjeção
dos embriões desses mosquitos, que se caracterizam pela oviposição em forma de
jangada, dificultando a sua manipulação e o sucesso da integração do transgene no
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genoma desses mosquitos. Desse modo, a técnica do inseto estéril (SIT) voltou a ser
uma opção, devido principalmente aos avanços no uso de novos modelos de
esterilização utilizando Raios X, ao invés de Raios Gama, que são menos prejudiciais
aos mosquitos. Desse modo, um dos nossos projetos em andamento (financiado pela
EMAE, Empresa Metropolitana de Águas e Energia), tem como objetivo testar a
produção em massa e liberação de mosquitos Culex quinquefasciatus utilizando a
técnica SIT.
No campo, a seleção natural vai agir sobre os mosquitos transgênicos do
mesmo modo que faz em todos os organismos (TIEDJE et al. 1989). Portanto, para um
transgene persistir e se espalhar na população natural, os mosquitos transgênicos
teriam que apresentar vantagens no fitness para compensar quaisquer custos que
possam estar ser associados ao transgene. Estudos de fitness desses organismos são
essenciais, pois os mosquitos transgênicos com maior aptidão seriam selecionados
positivamente e o alelo transgênico poderia ser espalhado e fixado na população
selvagem. Como alternativa, os transgenes podem estar fortemente associados a um
mecanismo genético suficientemente forte para compensar o custo no fitness. Isso é
especialmente importante em estratégias que visam a substituição da população
vetora por linhagens transgênicas refratárias aos patógenos. No caso de técnica de
supressão RIDL, os machos transgênicos são liberados em massa para cruzar com as
fêmeas selvagens e a simples interrupção da liberação acabaria com a presença do
transgene no ambiente, ou seja, este transgene nunca será fixado na população.
Independentemente da estratégia empregada, as chances de sucesso dessas medidas
de controle genético são maiores quando o fitness dos mosquitos transgênicos não
sofre nenhum custo ou é mais vantajoso quando comparado ao dos mosquitos
selvagens (MARRELLI et al. 2006b, ARTIGO 10).
Com o potencial promissor dos métodos genéticos no controle da dengue
e/ou malária, muitas decisões deverão ser feitas em nível nacional, regional e
internacional no que diz respeito à biossegurança, aos aspectos sociais, culturais e
éticos da utilização e implantação desses métodos de controle de vetores (TAKKEN et al.
2002, KNOLS et al. 2004, LAVERY et al. 2008). Sua relevância, eficácia e eficiência devem
ser julgadas com base em critérios diferentes entre estas várias dimensões e também
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devem enfrentar comparações com medidas convencionais no controle de vetores de
doenças, comprovando ser uma nova alternativa de intervenção a ser incluída em uma
abordagem de controle integrado de vetores.
Após avaliação de riscos e benefícios, os países endêmicos podem chegar
a diferentes conclusões sobre o uso dessas estratégias. Isto pode ser um grande
problema, considerando que os mosquitos geneticamente modificados que forem
liberados para controle não reconhecem fronteiras. Nesse sentido, o programa
especial da Organização Mundial da Saúde para Pesquisa e Treinamento em Doenças
Tropicais (WHO/TDR) encomendou o projeto denominado MOSQGUIDE, descrito e
discutido no ARTIGO 13 (MUMFORD et al. 2009). O objetivo do projeto é elaborar um
guia de orientações sobre o potencial de implantação dos diferentes tipos de
estratégias de uso de mosquitos geneticamente modificados (MGM) no controle de
doenças transmitidas por vetores, especificamente a malária e a dengue. O guia
destina-se a apoiar os Países Endêmicos e outras partes interessadas em considerar os
benefícios e os riscos, os aspectos legais/regulamentares, bem como éticos, culturais e
as questões sociais, relacionados a essa implantação.
Encomendado em 2008 como um projeto de três anos, MosqGuide irá
resultar em uma série de documentos de boas práticas desenvolvidos por uma equipe
internacional e multidisciplinar de especialistas em regulamentação, manejo e
controle de vetores, biologia molecular de artrópodes, ciências sociais, epidemiologia
e avaliação dos impactos ambientais. Utilizando os princípios fundamentais de
risco/benefício, o projeto MosqGuide está elaborando o guia de orientação como uma
série de módulos destinados a diferentes grupos de usuários, incluindo pesquisadores,
reguladores, funcionários da saúde pública, agências de financiamento e público
interessado. Cada módulo será testado e validado por um público-alvo. Primeiramente
com os reguladores, que são os responsáveis pela tomada de decisões nos Países
Endêmicos, e também irá fornecer subsídios para outras iniciativas da OMS, tais como
os Centros Regionais de Treinamento em Biossegurança para MGM. O MosqGuide
também incluirá um módulo do tipo questões/respostas para auxiliar os Países
Endêmicos na informação e escolha sobre em que condições implantar métodos de
controle genético especificamente para o controle dos mosquitos vetores da malária e
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dengue.
Para capacitar os países endêmicos a tirar proveito desses métodos
promissores estão em curso iniciativas que dizem respeito à biossegurança, avaliação
de risco e manejo, e dos aspectos éticos–sociais–culturais que deverão ser
considerados antes e durante a possível implantação dessas tecnologias como parte
de um programa integrado de controle de vetores. BEECH et al. (2009, ARTIGO 14)
mostra uma visão geral dos objetivos e cronogramas de algumas dessas iniciativas que
estão sendo financiadas por instituições internacionais, incluindo o PROGRAMA
NAÇÕES UNIDAS

PARA O

DAS

DESENVOLVIMENTO (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME), a

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS) e os GRAND CHALLENGES IN GLOBAL HEALTH (GCGH),
iniciativa co-patrocinada pela BILL & MELINDA GATES FOUNDATION.
A utilização das diferentes estratégias de mosquitos transgênicos para
controle da transmissão de uma determinada doença está intimamente associada ao
conhecimento das espécies vetoras de uma área alvo e, desse modo, investigações
sobre a biologia, a ecologia, a taxonomia e a sistemática dessas espécies, com
utilização de marcadores moleculares, são estudos preliminares que deverão ser
empregados anteriormente a qualquer medida de controle genético que venha a ser
utilizada.
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