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I. INTRODUÇÃO 

 

O Aedes aegypti é o vetor urbano primário da dengue,  febre 

amarela e outras flaviviroses. Esta espécie tem evoluído em próxima 

associação com o homem e seu criadouro preferencial é a água limpa 

represada em recipientes artificiais como: latas, vidros, vasos de 

cemitérios, caixas d’água e pneus, entre outros (Forattini, 1965). A 

reprodução das populações de Ae. aegypti nas zonas tropicais e 

subtropicais ocorrem durante todo o ano e sua abundância pode estar 

associada ao regime de chuva (Micieli e Campos, 2003). O entendimento 

do padrão de dispersão deste mosquito é importante para o 

desenvolvimento de estratégias de controle efetivo e para a prevenção de 

epidemias de dengue e febre amarela (Gorrochotegui-Escalante et al., 

2002). O Ae. aegypti é uma espécie bastante estudada devido a sua 

facilidade em ser criada e manipulada em insetário, e também por 

apresentar-se susceptível à infecção por diferentes patógenos como vírus, 

protozoários e nematodas (Knudson et al., 1996), passíveis de serem 

transmitidos a outros animais.  

O Aedes albopictus Skuse é outro vetor natural do Dengue, 

principalmente em áreas rurais da Ásia. É uma espécie sem especialização 

ecológica, que poderia estar envolvida na transferência de vírus 

enzoóticos (endêmicos entre os animais) para áreas habitadas, uma vez 

que pode servir de ponte entre os ambientes urbanos e silvestres (Paupy 

et al., 2001). 

Nas regiões onde a distribuição de Ae. albopictus e Ae. aegypti  se 

sobrepõe, observa-se que o Ae. aegypti  predomina nas zonas urbanas 

onde se encontra uma alta concentração de pessoas, enquanto que o Ae. 

albopictus predomina em periferias de cidades e localidades semi-rurais 

(Braks et al., 2004). Quando em coexistência, a competição é favorável 

ao Ae. albopictus, o qual substitui aos poucos as populações de Ae. 

aegypti (Lounibos et al., 2002). O declínio da densidade populacional e 

alterações na distribuição do Ae. aegypti relacionados com a invasão do  
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Ae. albopictus já foram bem documentados em algumas áreas dos 

Estados Unidos (Hobbs et al., 1991; Mekuria e Hyatt, 1995; O’Meara et 

al., 1995). Há indicação de que possivelmente estará havendo também 

uma substituição gradativa das populações do Ae. aegypti pelas 

populações do Ae. albopictus aqui no Brasil (Vilarinhos, comunicação 

pessoal). Em Recife, alguns bairros já apresentam a predominância desta 

última espécie (Anastácio, 2002). Entretanto, é importante salientar que 

existe um Programa Nacional para o Controle da Dengue (PNCD), que tem 

como uma das metas o controle do Ae. aegypti. Contrariamente, para o 

Ae. albopictus não existem medidas de intervenção para o seu controle, 

fato que poderia levar o Ae. aegypti a ser substituido pelo Ae. albopictus. 

A prevenção e controle da dengue têm se tornado mais urgente com 

a expansão da distribuição geográfica de seus vetores e a recente 

reaparição da dengue envolvendo casos de febre hemorrágica nas 

Américas (PAHO, 2001, 2002; Barbosa et al., 2002). A prevenção da 

doença depende principalmente do controle do vetor, pois ainda não estão 

disponíveis tratamentos específicos ou vacinas contra o vírus (Ravel et al., 

2002). 

A genética de populações de colonização oferece ferramentas 

importantes para a elaboração de modelos de especiação (Wright, 1969), 

e como a introdução do Ae. albopictus no Brasil é recente (primeiro relato 

Forattini, 1986), esta espécie pode oferecer valiosas informações sobre os 

tipos de eventos genéticos que acompanham o início do processo de 

colonização, oferecendo uma oportunidade ímpar para estudarmos 

geneticamente este processo. 

O estudo da estruturação genética de populações de mosquitos 

vetores pode fornecer informações valiosas para a elaboração de 

programas de controle. Desta forma, o conhecimento mais aprofundado 

da diversidade genética do Ae. aegypti e do Ae. albopictus, espécie que se 

apresenta como um grande risco à população e até o momento tem sido 

negligenciado, pode mostrar como estas populações estão organizadas. O 

presente trabalho tem como objetivo determinar o perfil de diversidade 
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genética nas populações destes insetos invasores ao longo de um ano, 

através da análise de marcadores genéticos (RAPD, RFLP e SSCP) em dois 

bairros da cidade do Recife.  

 

 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo geral 
 
 Caracterizar a variabilidade e estrutura genética de populações 

naturais de Aedes aegypti e Aedes albopictus em dois bairros do Recife  

ao longo de um ano. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 - Caracterizar a estrutura genética de populações de Ae. aegypti e 

Ae. albopictus e observar variações ao longo do tempo através de 

marcadores RAPD e DNAmt; 

 

- Identificar variações na diversidade genética das populações 

naturais e sua a associação com o regime de chuvas; 

  

- Caracterizar a diversidade haplotípica do gene mitocondrial 

citocromo c oxidase subunidade II, em Ae. aegypti e Ae. albopictus; 

 

- Analisar a variação nas freqüências dos haplótipos de DNAmt nas 

duas espécies de vetores ao longo do tempo; 

  

- Verificar diferenças na diversidade genética das populações de 

Aedes albopictus em diferentes habitats (área de mata e área urbana). 
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III. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

3.1. Aedes aegypti Linnaeus, 1762 

 

Aedes aegypti é um inseto da ordem Diptera pertencente à família 

Culicidae. Esta espécie se originou no norte da África e se espalhou para a 

região mediterrânea da Europa, de onde, através de atividades comerciais 

e tráfico de escravos, se espalhou para o resto do mundo. A febre amarela 

estava ausente de áreas urbanas no novo mundo até a chegada do Ae. 

aegypti, o único vetor conhecido de epidemias urbanas desta doença. 

Além disso, a ocorrência da dengue no Brasil pode ser considerada como 

decorrência da reinfestação do território nacional pelo vetor Ae. aegypti 

(Forattini e Brito, 2003). 

Embora na literatura o Ae. aegypti figure como um dos mosquitos 

com maior número de referências, são raras aquelas que tratam da 

biologia dessa espécie no Brasil (Barata et al., 2001). As variações 

morfológicas, biológicas, fisiológicas e comportamentais desta espécie são 

amplas e complexas (Tabachnick e Powell, 1979).  

Como todos os outros mosquitos, Ae. aegypti é um inseto 

holometábolo (que passa por metamorfose completa ao longo do seu ciclo 

de vida). O tempo transcorrido entre o estágio de ovo a adulto, em 

condições favoráveis varia em torno de 10 a 13 dias (Forattini, 1965). 

Após um período de desenvolvimento embrionário de 48 a 72 horas as 

larvas eclodem e passam por quatro estádios de desenvolvimento (L1, L2, 

L3 e L4). Em média o estágio de larva dura 7 dias, a partir do qual ocorre 

a pupação. O estágio de pupa dura em torno de 2 a 3 dias, em seguida 

emergem os machos e fêmeas, respectivamente. O período de vida do 

mosquito adulto é de poucas semanas, podendo chegar até 45 dias. Todos 

os estágios de vida variam o seu tempo de duração de acordo com fatores 

ambientais como disponibilidade de alimento, temperatura, pH da água do 

criadouro, umidade relativa do ar, etc. Segundo estudos anteriores, a 
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fêmea do Ae. aegypti (figura 1) prefere ovipositar em criadouros que já 

tenham estágios imaturos de sua espécie, o que é um fenômeno 

adaptativo importante (Marques e Miranda, 1992).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fonte:www.biology.clc.uc.edu/fankhauser/animal/mosquitoes 

     

       Figura 1: Fêmea de Aedes aegypti em hematofagia 

 

O Ae. aegypti vive em ambientes urbanos e sua forte antropofilia e 

capacidade de ovipositar em criadouros artificiais limitam a dispersão 

espontânea da espécie, o que aumenta a diferenciação entre as 

populações (Mousson et al., 2002). 

 A natureza politípica desta espécie já foi reconhecida em estudos 

desenvolvidos no meio do século passado. Baseado em caracteres 

morfológicos e comportamentais, Mattingly (1957) propôs a existência de 

duas subespécies: a forma escura e silvestre, Aedes aegypti formosus, a 

qual está confinada à África, no sul do deserto do Saara e, a forma tipo 

Aedes aegypti aegypti, que é mais clara, doméstica e está presente na 

costa da África sendo encontrada também fora da África (Tabachnick e 

Powell, 1979). A larga distribuição do Ae. aegypti no mundo é um 

resultado direto da associação desta subespécie “doméstica” com os 

habitats humanos. Failloux et al, (2002) utilizando isoenzimas em um 

estudo de diferenciação genética de linhagens de Ae. aegypti de vários 

lugares do mundo, identificaram três formas da espécie: (1) a forma 
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silvestre, Ae. a. formosus, encontrada no oeste da África (Gabão e Costa 

do Marfin) e em algumas ilhas do Oceano Índico (Ilhas Europa e La 

Reunion); (2) algumas populações da forma doméstica, Ae. a. aegypti, 

localizada no sudeste da Ásia (Vietnã e Camboja) e América do Sul; e (3) 

populações domésticas de Ae. a. aegypti das Ilhas do Pacífico Sul 

(Polinésia Francesa).  

É sabido que linhagens de Ae. aegypti diferem geograficamente. 

Tun-Lin et al. (2000) avaliaram o efeito da temperatura sobre a taxa de 

sobrevivência nesta espécie, e obtiveram uma taxa de sobrevivência de 

88 a 93% na temperatura de 20 a 30oC. Diferenças de até 5 dias no 

tempo de desenvolvimento do inseto foram observadas entre as 

populações de Ae. aegypti da Carolina do Norte (EUA) e de Israel. 

Adaptações geográficas (fatores intrínsecos) poderiam explicar a diferença 

observada na taxa de sobrevivência em linhagens provenientes de regiões 

diferentes que apresentam médias de temperatura distintas (Rueda et al., 

1990 apud Tun-Lin et al. 2000; Barzeev, 1958). 

  Os culicídeos na natureza nutrem-se de néctar de flores e suco de 

frutos que são essenciais para a sobrevida de muitas espécies. Contudo, a 

maioria das fêmeas dos mosquitos é anautógena, isto é, necessita de pelo 

menos um repasto sanguíneo para maturar os ovos. Em geral, observa-se 

uma postura após cada repasto sanguíneo. Entretanto, Ae. aegypti, mais 

do que qualquer outra espécie, alimenta-se mais de uma vez entre duas 

oviposições sucessivas, especialmente quando a fêmea não está 

totalmente ingurgitada. Essa característica tem grande importância 

epidemiológica porque aumenta a possibilidade do mosquito ingerir e 

transmitir o vírus (Barata et al., 2001). 
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3.2. Aedes albopictus Skuse, 1894 

 

Aedes albopictus, conhecido vulgarmente como mosquito tigre 

asiático, é originário das florestas tropicais do sudeste da Ásia, área 

também considerada como a região de origem do vírus da dengue. Sua 

disseminação é devida, principalmente ao comércio marítimo internacional 

de pneus usados, fornecendo um mecanismo ideal para dispersão passiva 

de estágios imaturos (Reiter e Sprenger, 1987; Craven et al. 1988). 

Possui o ciclo de vida semelhante ao do Ae. aegypti e sua distribuição tem 

se expandido recentemente nas Américas, iniciando-se em Houston no 

Texas, Estados Unidos em 1985, provavelmente introduzido através de 

carregamentos de pneus usados, provenientes do Japão por navios 

(Hawley et al., 1987). No Brasil, esta espécie foi detectada pela primeira 

vez no ano de 1986, no estado do Rio de Janeiro (Forattini, 1986) e sua 

expansão pelo país é crescente e acelerada, com apenas sete estados 

livres de sua presença: Amapá, Roraima, Acre, Tocantins, Piauí, Ceará e 

Sergipe, ou pelo menos sem notificação (Santos, 2003). O primeiro relato 

de Aedes albopictus na Mata Atlântica do Recife foi feito por Albuquerque 

et al. (2000), na reserva florestal de Dois Irmãos. Vazeille et al. (2001) 

em um estudo com Ae. aegypti e Ae. albopictus, afirmam que em 

Madagascar o Ae. albopictus é mais adaptado a ambientes urbanos, 

prolifera rapidamente, e toma vantagem do transporte humano, 

aumentando o fluxo gênico entre as populações do mosquito e o contato 

entre humanos e os vírus. No Brasil, o Ae. albopictus se distribui da zona 

rural até a urbana. Esta característica ecológica evidencia a habilidade da 

espécie em sobreviver em gradientes variáveis de condições 

microambientais (Marques e Gomes, 1997). 

 O Ae. albopictus é um exemplo de culicídeo colonizador de 

criadouros temporários de natureza artificial (figura 2), pois tem sido 

encontrado no ambiente urbano em caixas d’água, tonéis, pneus, além de 

criadouros naturais como ocos de árvores, bambus cortados e nós de 
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plantas, e em embricamentos de folhas de plantas da família 

Bromeliaceae (Forattini, 1986).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Fonte:www.biology.clc.uc.edu/fankhauser/animal/mosquitoes 

 

Figura 2: Fêmea de Aedes albopictus em repouso em criadouro artificial 

 

Com relação ao hábito hematofágico, o Ae. albopictus não é 

exclusivamente zoofílico. Estudos realizados por Marques e Gomes (1997), 

sugerem que o contato Ae. albopictus/homem é meramente oportunista e 

isto promoveria uma maior dificuldade para circulação do vírus da dengue 

entre humanos em áreas por ele infestadas. O hábito desta espécie é 

predominantemente diurno com três picos, um às 6:00, um segundo 

menor entre 13:00 e 14:00h, seguido de um outro maior entre 16:00 e 

17:00h.  

O Ae albopictus, é considerado o principal vetor da dengue em áreas 

rurais da Ásia (Smith, 1956 apud Paupy et al., 2001). Kambhampati e Rai 

(1991a) avaliando padrões isoenzimáticos, analisaram 57 coleções de 9 

países (Estados Unidos, Brasil, Japão, Malásia, Borneo, Sri Lanka, Índia, 

Madagascar e China) que representam a distribuição de Ae. albopictus. 

Após a análise de correlação os resultados indicaram que as populações 

do Brasil e dos EUA têm origem comum, provavelmente do Japão. 
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Entretanto estes dados estão em contradição com os observados por 

Birungi e Munstermann (2002). Estes autores identificaram haplótipos de 

DNA mitocondrial nas populações brasileiras, que não estavam presentes 

nas populações norte-americanas de Ae. albopictus. 

O Ae. albopictus é uma espécie que tem grande importância 

epidemiológica pela sua capacidade de colonizar ambientes rurais e 

urbanos. Além disso, há de se considerar seu potencial vetorial para 

diferentes agentes patogênicos que podem afetar a população humana e 

canídea, a exemplo dos vírus da dengue e dirofilariose, respectivamente 

(Férnadez e Forattini, 2003), além de 22 outros arbovírus (Moore & 

Mitchel, 1997). Recentemente foi encontrado naturalmente infectado pelo 

Vírus do Nilo Ocidental em populações da Pensilvânia (Holick et al., 2002). 

Sua suscetibilidade para vírus é quase sempre maior que a observada em 

Ae. aegypti (Mitchell, 1995). Fêmeas de Ae. albopictus infectadas com o 

vírus altamente patogênico da encefalite eqüina foram coletadas em 

campo na Flórida, EUA (Mitchell et al., 1992). Esta espécie tem 

possibilidade de transmitir verticalmente o vírus Dengue (Ibanez-Bernal et 

al. 1997), o La Crosse, na Carolina do Norte e no Tenesse (EUA), onde 

casos humanos da doença tinham ocorrido recentemente.  

A presença do Ae. albopictus na Amazônia brasileira tem particular 

importância devida à sua potencialidade vetorial, observada no continente 

asiático. Esta espécie poderá no futuro veicular vírus autóctones (Segura 

et al., 2003). Além disso, os vírus podem evoluir dentro de novos vetores, 

trocando potencialmente sua virulência e transmissibilidade (Cheng et al., 

1999). 

 

 

3.3. Dengue 

  

A dengue é uma infecção reemergente, que representa na 

atualidade um grave problema de saúde pública, principalmente para as 

regiões tropical e subtropical de todo o mundo, com 200 milhões de 

 9



Gomes Jr. P. P. 2005                                                            Variação genética em Aedes spp                           
______________________________________________________________________ 
 
pessoas vivendo em áreas de risco de transmissão epidêmica (Gluber et 

al., 1989). A ocorrência de surtos sucessivos em curto espaço de tempo e 

o aparecimento de formas clínicas graves, como a febre hemorrágica da 

dengue (FHD) e a síndrome do choque da dengue (Gubler e Clark 1995, 

Gubler 1997), têm destacado a severidada da doença. Estima-se que a 

cada ano mais de 50 milhões de pessoas sejam infectadas e que pelo 

menos 500.000 casos de FHD sejam registrados e destes, pelo menos 

12.000 resultem em óbitos, principalmente em crianças. A taxa de 

letalidade da doença no Brasil é de aproximadamente 4,5%. Este 

percentual é considerado alto e está diretamente relacionado ao 

diagnóstico clínico tardio da doença. Estudos têm demonstrado que 

cuidados apropriados podem reduzir este índice a menos de 1% (OMS, 

2002) (http//www.funasa.gov.br, 29 de agosto de 2003).   

O agente etiológico é o vírus Dengue (DENV), arbovírus da família 

Flaviviridae, gênero Flavivirus, com 4 sorotipos conhecidos e 

antigenicamente distintos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4.  

No momento, 3 dos 4 sorotipos (DENV-1, 2 e 3) circulam 

concomitantemente no Brasil, os quais são responsáveis por 80% dos 

casos notificados nas Américas (Schatzmayr, 2000). O Estado de 

Pernambuco, desde 1995 vem sofrendo sucessivas epidemias da doença, 

associadas aos três sorotipos. Em 2005 foi registrada uma epidemia de 

dengue no Estado de Roraima com mais de 3.000 casos, notificados até 

março, e casos de manifestações neurológicas, causando paralisia nos 

membros inferiores foram relatados no local. 

 

 
3.4. Marcadores Genéticos 

  

Técnicas moleculares têm sido desenvolvidas e usadas por cerca de 

três décadas com o objetivo de fornecer dados que possibilitam 

determinar a estrutura genética de populações naturais. A variação 

genética de populações tem sido avaliada atualmente por técnicas como 
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análise de isoenzimas, Polimorfismo de Comprimento de Fragmentos de 

Restrição (RFLP), Polimorfismo do DNA Amplificado aleatoriamente 

(RAPD), e seqüenciamento de DNA. Estas técnicas diferem em termos de 

sensibilidade na geração de dados, custo, tempo de execução e grau de 

informação fornecida (Hodgkinson et al., 2002).   

 Por marcador molecular é possível definir todo e qualquer fenótipo 

molecular oriundo de um gene expresso, como é o caso das isoenzimas, 

ou de um segmento específico de DNA, correspondente a regiões do 

genoma, expressas ou não (Ferreira e Grattaplaglia, 1996) e que 

segregue de modo mendeliano.  Estas ferramentas, portanto, fornecem a 

base de dados para a análise da genética de populações. Descreveremos a 

seguir os marcadores genéticos que foram empregados neste trabalho. 

 

 

3.4.1. RAPD (Polimorfismo de DNA Amplificado Randomicamente) 

  

 O RAPD é uma técnica que emprega oligonucleotídeos (primers) de 

seqüências arbitrárias, porém, a amplificação tecnicamente não ocorre ao 

acaso e sim em lugares específicos do genoma, onde há homologia com 

os primers. Os primers podem ser construídos sem qualquer 

conhecimento do experimentador sobre a genética do organismo em 

estudo, necessitando apenas que haja de 50 a 80% de conteúdo G+C, 

para ter estabilidade, e nenhuma seqüência palindrômica (Hoy, 2003). Os 

marcadores de RAPD têm sido empregados em diferentes abordagens: na 

obtenção de “fingerprints” (impressões digitais), em genômica de 

indivíduos, no estudo de variedades e populações (Caetano-Anollés et al., 

1991; Favia et al., 1994); na análise da estrutura e diversidade genética 

em populações naturais (Ayres et al., 2002 e 2003; García-Franco et al., 

2002; Santos et al., 2003); no estabelecimento de relações filogenéticas 

entre diferentes espécies (Kambhampati et al., 1992); na construção de 

mapas genéticos de alta cobertura genômica, na localização de genes de 

interesse econômico (Ferreira e Grattapaglia, 1996; Reiter et al., 1992); 
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determinação do número de famílias em criadouros de Ae. aegypti 

(Apostol et al., 1993) e na identificação de espécies (Raich et al., 1993). 

 As vantagens de RAPD são visíveis quando as práticas de laboratório 

são padronizadas. Um grande número de loci pode ser avaliado em um 

período mais curto de tempo e de forma mais economica (Black, 1993; 

Mutebi et al., 1997). Aproximadamente 90% dos fragmentos amplificados 

por RAPD e separados em géis de agarose, segregam como loci 

dominantes (Tanksley, 1993). O RAPD é considerado um dos métodos 

mais rápidos e simples para se obter marcadores moleculares de 

espécimes individuais.  

 As análises de RAPD-PCR são feitas seguindo 4 premissas: 1) Os 

marcadores de RAPD segregam de modo mendeliano; 2) as freqüências 

genotípicas em loci de RAPD seguem as proporções de Hardy-Weinberg; 

3) alelos recessivos correspondem à ausência de bandas e 4) alelos 

dominantes (bandas presentes) são iguais entre os indivíduos (Apostol et 

al., 1996). Muitos estudos já foram publicados utilizando este marcador. 

Gorrochotegui-Escalante et al. (2000) observaram forte correlação entre 

as distâncias geográficas e genéticas entre as populações de Ae. aegypti 

provenientes da costa nordeste do México, através da análise de RAPD, 

sugerindo o isolamento por distância entre as populações. Ainda no 

México, García-Franco et al. (2002) analisando marcadores RAPD 

registraram abundante fluxo gênico entre as populações na região do sul 

do Pacífico. Os autores concluíram então que a estruturação genética das 

populações de Ae. aegypti varia de acordo com a região. 

 O mesmo foi observado aqui no Brasil por Ayres et al. (2003 e 

2004), quando o maior nível de estruturação genética (maior valor de Fst) 

foi evidenciado na região nordeste do Brasil em populações de Ae. 

aegypti. Os trabalhos de Ayres empregando marcadores isoenzimáticos e 

RAPD mostraram que estes últimos são quase duas vezes mais 

polimórficos que os primeiros, provavelmente devido à facilidade de 

mutação nos sítios de pareamento dos primers. 
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3.4.2. DNAmt  

 

As mitocôndrias são organelas herdadas citoplasmaticamente e são 

transmitidas principalmente através de gametas maternos. Os 

cromossomos mitocondriais são circulares (figura 3), superespiralados e 

de fita dupla de DNA (Hoy, 2003).  

O estudo do DNA mitocondrial (DNAmt) como marcador genético 

para  análise de estrutura de populações  apresenta uma vantagem, a sua 

taxa de mutação é considerada rápida. Uma vez que não tem mecanismos 

de reparo, esta molécula evolui a uma taxa aproximadamente 10 vezes 

mais rápida que o DNA nuclear e, portanto as variações intraespecificas 

são freqüentemente detectáveis (Beaty e Marquardt, 1996). Além da sua 

utilidade como um marcador micro-evolutivo intraespecífico, o DNAmt 

também é amplamente empregado como um guia informativo para 

relações filogenéticas entre taxas de mutação em animais superiores por 

conter algumas seqüências conservadas em seu genoma.  Os genótipos 

para o DNAmt representam então caracteres não recombinantes e 

transmitidos assexuadamente. Portanto, para simplificar, os genótipos são 

referidos como clones ou haplótipos e sua relação evolutiva interpretada 

como estimativas da “filogenia matriarcal” (Avise 1994).  

O RFLP de DNAmt foi empregado no estudo da dinâmica de 17 

populações de Ae. albopictus de 10 países. A proporção de haplótipos 

compartilhados foi de 0.995, o que revelou baixo polimorfismo genético 

decorrente de um alto fluxo gênico entre as populações (Kambhampati e 

Rai 1991a).  A variação no DNAmt foi também empregada para analisar 

as relações filogenéticas de 11 espécies do gênero Aedes por 

Kambhampati e Rai (1991a). Os resultados obtidos pelos autores foram 

congruentes com os obtidos por marcadores nucleares e morfológicos. 

Entre os genes do DNAmt encontra-se o da citocromo c oxidase, que 

é uma importante enzima respiratória envolvida nas etapas de oxidação 

terminal da cascata de transporte de elétrons na mitocôndria. A citocromo 

c oxidase inclui 3 grandes subunidades, entre estas subunidades, a 
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subunidade II (COII), localizada em mosquitos entre os 2 genes de RNA 

transportadores, tRNA leu e tRNALys, tem sido bastante estudada em 

vertebrados e insetos. Esta subunidade foi amplificada e seqüenciada em 

três espécies de mosquitos (Jinfu e Chaohui, 2002), quando foi observado 

que os domínios funcionais da enzima são perfeitamente preservados em 

mosquitos. O número de transversões observado por Jinfu e Chaohui 

(2002) na seqüência da COII foi maior que as transições. O oposto ocorre 

em espécies de mamíferos, onde as transições são mais freqüentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Esquema geral da molécula de DNA mitocondrial. Control: 

região controle do DNAmt; ND1-6: subunidades da Nicotinamida adenina 

dinucleotídeo  desidrogenase (NADH); Cyt B: citocromo b; CO I, II e III: 

subunidades da citocromo c oxidase; ATP: subunidades da ATPase. As 

letras dentro do círculo representam os genes que codificam para os RNAs 

transportadores.  
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3.4.3. RFLP (Polimorfismo no Comprimento de Fragmentos de 

Restrição) 

   

Por RFLP entende-se, o polimorfismo no comprimento de fragmentos 

obtidos por cortes na fita dupla do DNA. Tal polimorfismo é evidenciado 

pela fragmentação do DNA através do uso de enzimas de restrição, 

endonucleases que clivam o DNA internamente em sítios específicos. A 

presença ou ausência destes sítios (de 4 a 8 pb) que são reconhecidos e 

clivados pelas enzimas de restrição, pode variar entre diferentes 

indivíduos, gerando o polimorfismo (Ferreira e Grattapaglia, 1996).  Esta 

técnica pode ser empregada associada a PCR, onde um amplicom 

específico é obtido via PCR e depois digerido com enzimas de restrição, 

para que em seguida, os fragmentos gerados sejam visualizados em géis 

de agarose. Outra abordagem, que inicialmente era empregada é a 

clivagem do DNA total do organismo a ser estudado com enzimas de 

restrição e posterior hibridização com sondas de DNA do genoma total de 

outra espécie ou com genes específicos (Severson, 1997). 

 O RFLP tem sido muito usado na construção de mapas de ligação e 

mapas físicos de espécies de Aedes. Ae. aegypti em particular, tem o 

genoma mais complexo e semelhante ao genoma humano, enquanto que 

Anopheles gambiae, pertencente a outra subfamília, tem o genoma mais 

simples e semelhante ao de Drosophila (Knudson et al., 1996) e, por isso 

estas duas últimas espécies já tiveram seus genomas seqüenciados, 

enquanto que o projeto do seqüenciamento do genoma do Ae. aegypti 

ainda está em andamento. Enquanto isso, marcadores de RFLP estão 

sendo empregados para expandir o mapa genético de ligação desta 

espécie (Severson et al., 1993 e 1995; Brown et al., 2001). Além dessa 

importante aplicação, o RFLP tem também sido usado na diferenciação de 

espécies (Reno et al., 2000), na determinação do comportamento de “skip 

oviposition” (oviposição dispersa) em Ae. aegypti e na localização de 

genes de interesse através da análise de QTL (Loci de caracteres 

quantitativos) (Severson et al., 1999). 
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3.4.4. SSCP (Polimorfismo de conformação de fita simples) 

 

Esta técnica é baseada na formação de duplex de fita simples 

estáveis após a desnaturação a 95ºC de um fragmento de DNA fita dupla 

amplificado por PCR e seguido de um resfriamento rápido em gelo (0-

4ºC).  Esta formação de duplex ocorre devido ao pareamento de bases 

dentro do fragmento (Black e Severson 2004). O comprimento, localização 

e número de pares de bases de uma fita de DNA determinam a 

conformação de sua estrutura secundária e terciária. Mutações pontuais 

que afetam as interações podem, portanto mudar a forma das moléculas e 

alterar sua mobilidade durante a eletroforese. A sensibilidade do SSCP 

diminui com o aumento no tamanho do fragmento a ser analisado. A 

técnica detecta em torno de 99-100% das mutações pontuais em 

moléculas de DNA de 100-300 pb e pelo menos 89% de mutações em 

moléculas com 300-450 pb de comprimento (Orita et al., 1989; Hiss et 

al., 1994). 

De forma concisa, esta técnica consiste na desnaturação da dupla 

fita de DNA que em seguida sofre um choque térmico, e nesse momento, 

as fitas simples buscam uma conformação estável (figura 4). Esta forma 

vai fazer a molécula se mover no campo elétrico com uma determinada 

velocidade. Sendo assim, se um individuo é portador de uma mutação 

pontual, a fita simples vai formar uma outra estrutura, e assim, terá 

mobilidade diferente, o que vai gerar um padrão eletroforético diferente 

do alelo selvagem. 

O SSCP tem sido empregado em vários casos: na identificação de 4 

membros do grupo Anopheles funestus (Koekemoer et al., 1999), de 

diferentes  isolados do vírus da encefalite de St. Louis (Chandler e 

Nordoff, 1999) e na construção de mapas de ligação das espécies Ae. 

aegypti (Antolin et al., 1996; Fulton et al., 2001) e Ae. albopictus (Mutebi 

et al., 1997). 
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3.5. Variabilidade genética em populações de Aedes spp 

 

O entendimento do processo evolutivo que introduz e mantém a 

variabilidade genética de populações naturais de mosquitos, 

especialmente com relação à definição da competência vetorial, poderia 

ajudar na prevenção da transmissão de arboviroses (Chapman et al., 

1999). A variação genética entre e dentro das populações de uma espécie 

é mantida por: a) mutação; b) deriva genética, que corresponde ao ganho 

ou a perda aleatória de variabilidade genética em populações pequenas; 

c) seleção, que ocorre quando há variação na adaptabilidade de traços 

herdados, d) migração, que importa ou exporta genes entre as populações 

(Futuyma, 1986) e finalmente e) pelo sistema de reprodução das 

espécies. Descrever a arquitetura genética das populações de uma espécie 

e identificar os fatores supracitados responsáveis por esta arquitetura é 

um desafio constante. 

 Os índices de Heterozigosidade e Polimorfismo estimam a 

diversidade genética presente nas populações naturais, enquanto que a 

diferenciação genética existente entre as populações é medida pela 

estatística F desenvolvida por Wright (1951), a qual mostra como a 

diversidade genética está distribuída dentro das populações. Esta 

ferramenta tem sido muito empregada em estudos de variação genética 

entre as populações de mosquitos vetores, assim como para determinar 

os fatores que controlam a estrutura genética destas populações. 

 Ravel et al. (2001) em um estudo preliminar de genética de 

populações de Ae. aegypti no México, utilizaram microssatélites e AFLP 

(Polimorfismo de Comprimento de Fragmentos Amplificados). Os 

microssatélites mostraram polimorfismo limitado, enquanto que pela 

análise dos marcadores AFLP foi possível observar grupamentos de 

indivíduos da mesma cidade e do mesmo distrito.  

Na ilha de La Reunion, Oceano Índico, o estudo de estruturação de 

populações naturais de Ae. aegypti e Ae. albopictus, foi usado para 

analisar a diferenciação e a taxa de dispersão dos mosquitos, onde foi 
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encontrada uma diferenciação genética para Ae. albopictus dependente de 

características biológicas e fatores ecológicos (Paupy et al., 2001). Em 

Madagascar, foi realizado um estudo de estrutura genética de populações 

de Ae. aegypti e Ae. albopictus, com o objetivo de analisar o fluxo gênico 

entre as populações. Foi observada uma diferenciação genética menor 

entre as populações de Ae. albopictus coletadas em aglomerações 

conectadas por estradas altamente freqüentadas, indicando que o 

transporte humano favorece a dispersão do mosquito. Estes resultados 

têm implicações na transmissão epidêmica do vírus entre as duas espécies 

de Aedes (Vazeille et al., 2001). Estimativas sobre o movimento das 

populações de mosquitos nos fornecem informações sobre a capacidade 

de dispersão do vetor, o que permite a previsão do movimento de 

populações infectadas ou a dispersão dos genes de resistência a 

inseticidas químicos (Mousson et al., 2002).   

 Em Papeete, no Tahiti, as populações de Ae. aegypti da costa leste, 

região mais povoada, foram mais diferenciadas que populações de 

mosquitos da costa oeste, quando analisadas por nove sistemas 

enzimáticos (Paupy et al., 2000). Estes dois pools gênicos distintos, os 

quais estão sujeitos às mesmas condições ambientais, poderiam ser 

mantidos por uma diferença na pressão de seleção exercida pela aplicação 

de inseticidas, a qual é mais acentuada na costa leste. Portanto, naquela 

ilha a diferenciação de Ae. aegypti está relacionada às densidades de 

populações humanas e seleção de habitat.  

 Mukwaya et al. (2000) utilizando ITS (espaçadores transcritos 

internos) em um estudo com o complexo Aedes simpsoni, comumente 

encontrado em toda região afro-tropical e considerado conter os principais 

vetores de febre amarela da África central e oriental, separaram através 

de um cladograma as populações antropofílicas das não antropofílicas. 

Estes dados sugeriram a existência de duas espécies distintas de Ae. 

simpsoni.   
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3.5.1. Variabilidade genética temporal em Aedes spp 

  

A densidade da população das espécies de Aedes varia ao longo do 

tempo, devido provavelmente a distribuição e quantidade dos criadouros 

disponíveis no ambiente em cada época. As forças que geram variação 

temporal nas freqüências gênicas nestas populações foram avaliadas por 

diversos autores. Kambhampati et al. (1990) investigaram 10 locos 

enzimáticos em populações de Ae. albopictus nos Estados Unidos e 

observaram que houve um aumento na heterozigosidade média, 

provavelmente em decorrência do fluxo gênico entre algumas das 

populações estudadas, mas que não houve trocas significantes na 

variação genética dentro e entre as populações. Os autores concluíram 

que não há diferenças na estrutura de reprodução entre as populações de 

Ae. albopictus dos EUA e de habitats nativos, como também não ocorre 

logo após a colonização mesmo depois de várias gerações no novo 

habitat.  

 Populações de Ae. aegypti coletadas no Vietnã durante a estação 

seca mostraram certo grau de diferenciação genética e uma estrutura 

genética menos marcada nas estações chuvosas (Huber et al., 2002). Da 

mesma forma, populações desta espécie coletadas no Camboja 

mostraram baixos níveis de troca genética entre as populações do centro 

da cidade de Phnom Penh e padrões diferentes de estrutura genética para 

as amostras coletadas no subúrbio, dependendo do tipo de ambiente. Nas 

populações do subúrbio da região sul, a diferenciação tornou-se altamente 

significante no fim da estação seca, enquanto que o oposto foi observado 

para as populações da região norte (Paupy et al., 2003). 
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3.5.2. Variabilidade genética x Competência vetorial 

 

Atualmente, um dos problemas do controle de vetores é a 

dificuldade de identificar espécies crípticas entre estes grupos ou 

complexos. Esta identificação é necessária porque nem todas as espécies 

estão envolvidas igualmente na transmissão de patógenos a humanos 

(Koekemoer et al., 1999), pois elas exibem diferentes capacidades 

vetoriais. 

 A capacidade vetorial pode ser definida como a habilidade geral de 

uma espécie vetora, em um dado local, em um tempo especifico, de 

transmitir um patógeno. Quantitativamente, pode ser definida como o 

número de picadas infecciosas que uma pessoa (ou outro vertebrado de 

interesse) recebe diariamente. A capacidade vetorial inclui a interação do 

vetor com o patógeno e o hospedeiro vertebrado, assim como 

características inatas do vetor, não diretamente relacionadas, sejam com 

o patógeno ou com hospedeiro vertebrado. O tamanho da população, 

longevidade, número e duração de ciclos gonadotróficos e comportamento 

de alimentação afetam a capacidade vetorial de uma dada população de 

artrópode (Woodring et al., 2003).   

A prevalência de doenças arbovirais depende de uma variedade de 

fatores envolvendo o inseto vetor, o hospedeiro humano e o patógeno 

(Gubler et al., 1979). Dessa forma, é compreensível que linhagens de Ae. 

aegypti, suscetíveis ou refratárias para um patógeno em particular, 

possam diferir em sua habilidade para reconhecer ou ativar seu sistema 

imune em resposta a um parasita invasor (Lowenberger et al., 1995), o 

que certamente tem uma origem genética. Entretanto, o mecanismo e 

base genética de tais variações geográficas na competência vetorial são 

desconhecidos ou os dados são ainda incipientes (Bosio et al., 1998). 

 Diferente da capacidade vetorial, a competência vetorial é a 

habilidade intrínseca de um vetor (espécie, linhagem, indivíduo, etc.) em 

transmitir um agente biologicamente infeccioso, envolvendo a 

susceptibilidade à infecção, permissividade para reprodução do patógeno 
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ou desenvolvimento, duração do período de incubação extrínseca e 

transmissão eficiente. Portanto, a competência vetorial é restrita à 

interação vetor-patógeno (Woodring et al., 2003).   

Esta competência pode variar tanto entre espécies como entre 

populações de mosquitos. Alguns estudos revelaram uma distribuição 

clara na habilidade de Ae. aegypti de transmitir o vírus da febre amarela, 

onde as linhagens asiáticas foram menos competentes que as africanas e 

caribenhas. Isto explicaria, parcialmente, porque a distribuição de febre 

amarela não segue o padrão de distribuição do Ae. aegypti (Woodring et 

al., 2003), apesar das condições favoráveis.  Diferenças no padrão de 

infecção ou transmissão em linhagens ou variações geográfica, entre 

mosquitos, têm sido demonstradas por uma variedade de sistemas vector-

arbovírus (Gubler et al., 1982; Tabachnick et al., 1982).  

Vários estudos têm examinado a competência vetorial do Ae. 

aegypti de várias regiões geográficas para arbovírus e outros patógenos, 

relacionando-a com a variabilidade genética presente nas diferentes 

populações (Tran Khan et al., 1999; Vazeille et al., 2001; Mousson et al., 

2002; Lourenço de Oliveira et al., 2003 e 2004). Paupy et al. (2000) 

destacaram que as densidades populacionais do vetor e a seleção de 

ecótopos afetam a diferenciação das populações de mosquitos e por 

conseqüência a susceptibilidade ao vírus Dengue.  

Nos últimos anos os pesquisadores têm empregado a análise de 

marcadores genéticos para identificar os genes envolvidos na 

determinação da competência vetorial para alguns patógenos nas 

populações de mosquitos e alguns resultados empolgantes já foram 

alcançados (Severson et al., 1999; Bosio et al., 1998 e 2000). Uma 

revisão sobre este tema pode ser lida em Black e Severson (2004). 
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Abstract 
___________________________________________________________ 

Aedes aegypti and Aedes albopictus are invasive species, considered 

important from a medical point of view, because they are vectors of many 

arboviroses. A twelve-month survey of seasonal variation in allele 

frequencies in populations of these species was undertaken to determine 

possible changes in the genetic structure and their relation with 

environmental conditions. Patterns of genetic diversity were examined by 

using Random Amplified Polymorphic DNA and haplotypes of Citochrome c 

oxidase subunit II of mtDNA. Samples of Ae. aegypti and Ae. albopictus 

were collected from December 2003 to November 2004 in two areas from 

Recife. Evidence of significant genetic differentiation was detected 

throughout the year for both species, without losses of genetic diversity 

within populations (heterozygosity and polymorphism). Samples of Ae. 

albopictus from sylvatic and urban areas showed intensive gene flow 

(Nm=4.2 and 22) during two different moments. The data obtained could 

be very useful to improve control vector strategies. 

 

Key words: Aedes aegypti, Aedes albopictus, RAPD, DNAmt, vector 

control 

___________________________________________________________ 
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Introdução 

 
 As espécies invasoras Aedes aegypti e Aedes albopictus são 

importantes vetores de arboviroses humanas que têm se dispersado por 

boa parte do continente americano. A primeira espécie foi introduzida no 

Brasil ainda no período colonial e devido à sua implicação na transmissão 

da febre amarela urbana foi fortemente combatida e considerada 

erradicada no país e em outros países da América do Sul nas décadas de 

50 e início da década de 70. Em função da descontinuidade das ações de 

vigilância o país tornou-se novamente infestado pelo Ae. aegypti na 

metade da década de 70 (Fundação Nacional de Saúde, 1999). 

Atualmente, todos os Estados brasileiros registram a ocorrência desta 

espécie, distribuída em mais de 3.500 municípios dos 5.500 existentes. O 

Ae. albopictus foi introduzido no continente americano em 1985, quando 

foi identificado pela primeira vez no Texas, EUA. No Brasil, seu primeiro 

registro ocorreu no ano seguinte no Estado do Rio de Janeiro (Forattini, 

1986) e um recente levantamento da distribuição desta espécie revelou 

que em apenas 7 das 28 unidades federadas não foi notificada sua 

presença (Santos 2003). A ocorrência desta espécie no Brasil tem sérias 

implicações epidemiológicas, pois apesar de não ter sido ainda incriminada 

como vetor do Dengue, sua susceptibilidade à infecção por este vírus e o 

da febre amarela é maior que a observada em populações de Ae. aegypti 

(Vazeille et al. 2001; Lourenço de Oliveira et al. 2003). O Ae. albopictus 

possui hábitos mais generalistas quanto à escolha de hospedeiros para 

alimentação sanguínea e quanto à capacidade de habitar ambientes 

urbanos e silvestres. Esta plasticidade de comportamento pode favorecer 

o contato entre vírus autóctones presentes em reservatórios naturais, 

sobretudo aves e pequenos mamíferos, com o homem, estabelecendo um 

elo entre os dois ambientes. Além disso, os vírus podem evoluir dentro de 

novos vetores, trocando potencialmente sua virulência e 

transmissibilidade (Cheng et al., 1999). 
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 Estudos anteriores mostraram que populações brasileiras destas 

duas espécies de vetores apresentam alto grau de diferenciação genética, 

que em Ae. aegypti pode estar associada às diferenças observadas nas 

condições ambientais que propiciam o aumento no número de criadouros 

(Ayres et al. 2003 e 2004). Diferenças com relação à susceptibilidade a 

infecção pelo vírus Dengue também foram observadas para as populações 

brasileiras destas espécies (Lourenço de Oliveira et al. 2003 e 2004). 

 O Ae. aegypti é considerado uma espécie politípica com algumas 

subespécies apresentando características comportamentais e morfológicas 

diferenciadas. Do ponto de vista taxonômico, já foi sugerido que esta 

espécie inclui pelo menos duas espécies distintas (Petersen, 1977). 

Tabachnick et al. (1979) estudaram populações africanas endofílicas e 

exofílicas desta espécie e identificaram diferenças genéticas compatíveis 

com populações em processo de especiação, sugerindo que Ae. aegypti 

deveria estar sob constante observação. O fluxo gênico naquelas 

populações era restrito e aumentava durante as épocas de seca quando as 

populações que habitavam o extradomicílio se expandiam para colonizar 

os criadouros intradomiciliares, caracterizando uma mudança na estrutura 

genética desta espécie ao longo do tempo, influenciada pelo regime de 

chuva. 

  É importante destacar que um programa nacional para o 

controle de dengue (PNCD) está em andamento no Brasil desde 1996 e 

que as medidas de combate ao vetor concentram-se na eliminação de 

criadouros temporários e tratamento dos reservatórios de água parada 

para uso doméstico com inseticida químico organofosforado (temephos), 

empregado como larvicida, e piretróides (cipermetrina) como adulticida. 

Mais recentemente, nas cidades onde foi detectada a resistência ao 

larvicida químico, o mesmo foi substituído por produtos biológicos à base 

de Bacillus thuringiensis sorovar israelensis, bactéria amplamente 

empregada no controle biológico (Becker, 1991). 
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 Analisamos no presente trabalho a variação na diversidade e 

estrutura genética de populações naturais do Ae. aegypti e do Ae. 

albopictus através de marcadores nucleares (RAPD) e mitocondrial (RFLP 

e SSCP do gene da citocromo c oxidase subunidade II). 

 

Materiais e métodos 

 

Descrição da Área de estudo  

 

As populações de Aedes spp provieram dos bairros de Dois Irmãos –

DI (34o57’26’’O;8o00’46’’S) e de Engenho do Meio –EM 

(34o56’34’’O;8o03’22’’S) (Tabela 1), situados na cidade do Recife, 

Pernambuco. Dois Irmãos é um bairro localizado na região norte da 

cidade, onde predomina um resquício de Mata Atlântica com uma área de 

387,4 hectares que faz parte de uma Unidade de Conservação, a Reserva 

Florestal de Dois Irmãos. Engenho do Meio por outro lado, é um bairro 

densamente habitado, com poucas áreas verdes, localizado a 

aproximadamente 4 km de distância do bairro de Dois Irmãos. Por ambos 

os bairros passam trechos da Rodovia BR-101, que liga a cidade do Recife 

aos municípios do litoral e a outros Estados ao norte do Brasil.  Dados 

meteorológicos como temperatura, umidade e pluviometria da cidade do 

Recife, foram obtidos com o intuito de observar as inter-relações destes 

fatores com a flutuação da densidade das populações dos vetores e 

conseqüentemente com a diversidade genética das mesmas. De acordo 

com dados da Secretaria de Saúde do Recife, o Ae. aegypti ocorre com 

maior freqüência no bairro de EM e o Ae. albopictus em DI. 

 

Amostragem:  

 

Amostras de ovos foram coletadas mensalmente, de dezembro de 

2003 a novembro de 2004, através de armadilhas de oviposição 

(ovitrampas) instaladas em DI. Estas foram instaladas na área 
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peridomiciliar de 12 imóveis, compreendidos em três quarteirões da área 

mais habitada em DI. Outras 12 ovitrampas foram instaladas na Reserva 

Florestal de Dois Irmãos, sendo 6 na borda da mata, nas proximidades do 

Açude do Prata e 6 no interior da mata a 150 m da borda. Esta parte da 

reserva fica a 800 m da área de visitação e do recinto dos animais da 

reserva. No bairro de Engenho do Meio foram amostrados 5 quarteirões.  

Em ambas as áreas as armadilhas permaneceram em campo por sete 

dias, para garantir uma amostragem da população em cada momento e 

não permitir que a armadilha funcionasse como criadouro. As amostras 

investigadas neste estudo fizeram parte de coletas destinadas ao 

monitoramento da densidade populacional de Aedes spp em bairros da 

cidade do Recife, no âmbito do Projeto SAUDAVEL (Sistema de Apoio 

Unificado para a Detecção e Acompanhamento em Vigilância 

Epidemiológica). 

Os ovos coletados foram encaminhados ao insetário do 

Departamento de entomologia do CPqAM para a eclosão das larvas que 

foram mantidas em cubas plásticas de 27x19x7cm, sob as seguintes 

condições: 27 ±1ºC, 70% de umidade relativa e fotoperíodo de 10/14 h 

C/E, até o quarto estádio de desenvolvimento (L4). Em seguida as L4 

foram contadas, identificadas, e congeladas a –70ºC para posterior 

processamento. Para a formação das amostras, larvas provenientes de 

diferentes armadilhas foram usadas a fim de evitar o processamento de 

indivíduos irmãos. A cabeça da larva foi utilizada para extração do DNA, a 

ser empregado nas técnicas de RFLP, RAPD e SSCP.  

 

Extração de DNA Total 
 

A extração de DNA total seguiu os seguintes passos: A cabeça de 

cada larva foi marcerada e homogeneizada individualmente em 100µl de 

tampão de lise (NaCl 0,4 M, Tris-HCl, 10 mM, pH 8,0 e EDTA 2 mM, pH 

8,0), 5 µl  de Proteinase K (10 mg/ml) e 18 µl  de SDS  10% e incubada 

em banho-maria por no mínimo 8 horas a 65oC. Foram adicionados 105 µl  
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de NaCl 5 M e posteriormente, a amostra foi homogeneizada por 1 

minuto, seguida de centrifugação a 14.000 rpm por 15 minutos a 

temperatura ambiente. O sobrenadante foi transferido para outro tubo e 

200 µl de isopropanol foram adicionados à amostra que foi em seguida 

incubada a –20oC por 1 hora. A amostra foi centrifugada a 14.000 rpm por 

15 minutos a 4oC em seguida o sobrenadante foi descartado. O 

precipitado foi lavado com 125 µl de etanol 70% (gelado), foi 

homogeneizado e centrifugado por 10 minutos a 14.000 rpm a 4oC. Em 

seguida o sobrenadante foi novamente descartado e o pellet seco e 

ressuspendido em 60 µl de TE (Tris EDTA 1:10 mM) estéril e armazenado 

em freezer –20oC.  

 

RAPD  
  

 As amplificações foram realizadas em um termociclador Genius 

(Techne). Foi utilizado um conjunto de 4 primers randômicos empregados 

anteriormente por Ayres et al. (2003), cujas seqüências estão descritas na 

Tabela 2. As reações foram feitas em um volume final de 25 µl contendo a 

seguinte mistura: 10 ng de DNA molde, 0.2 mM de cada dNTP, 0.4 µM de 

primer (Invitrogen-Brasil), 2U de Taq DNA polimerase (Amersham), MgCl2 

1.5mM e KCl 50 mM. O termociclador foi programado para 40 ciclos a 

94oC por 1 min, 35oC por 1 min e 72oC por 2 min, com extensão final a 

72oC por 10 min.  

 

 RFLP-PCR da COII  
 

Os primers empregados foram os mesmos dos citados por Ho et al. 

(1995). A seqüência do primer foward é 5’-AGATTTTATCTTTTGTTAGAA-3’, 

localizado no gene de tRNAleu e o primer reverse é 5’-

TTGCTTTCAGTCTAATG-3’, situado no início do gene de tRNAlys. 

As reações de PCR foram realizadas em um volume final de 25 µl, 

contendo a seguinte mistura: KCl 0,125 mM,  MgCl2 3,75 nM  e  Tris-HCl 
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25 nM pH 9.0, dNTPs 0.2 mM,  50 pmoles de cada primer (Invitrogen-

Brasil), 1U de Taq Polimerase (Amersham), e 10 ng do DNA molde. A 

mistura foi amplificada em um termociclador (BIOMETRA-Thermo Trio 

Block) programado para 5 ciclos a 94ºC por 1min, 47ºC por 45s, 72ºC por 

30s; 30 ciclos a 94ºC por 1min, 47ºC por 1min, 72ºC por 1min e um ciclo 

final a 72ºC por 10min. Os produtos amplificados foram analisados em gel 

de agarose 0,8% em TBE (Tris 0.089 M; ácido bórico 0.0089 M e EDTA 

0.002 M, pH 8.3), revelado com brometo de etídio e fotografado em um 

transiluminador com ultravioleta. Para a digestão dos fragmentos de PCR 

foram realizadas reações com volume final de 15 µl, contendo 8 µl do 

produto de PCR, 6mM de Tris-HCl (pH 7.5), NaCl 50 mM, MgCl2 6mM e  

DTT 1mM e 5U da enzima Hinf I  de seqüência palindrômica 5’ – GANTC – 

3’. 

 

SSCP  

 

Foram retirados 5 µl do produto de RFLP-PCR e adicionados 2 µl de 

tampão de corrida (NaCl 10 mM, 95% de formamida, 0,05% de azul de 

bromofenol e 0,05% de xileno cianol). A mistura foi agitada em vortex, 

em seguida centrifugada rapidamente e posteriormente aquecida no 

termociclador por 5 minutos a 95oC e imediatamente colocadas em gelo. 

Foi aplicado o volume total no gel de SSCP (medindo 16 x 18 cm, 0,4 mm 

de espessura), composto de poliacrilamida 5% e glicerol 4%. A corrida foi 

realizada a 150 V por 4 horas em temperatura ambiente, em tampão TBE 

(Tris 0.089 M; ácido bórico 0.0089 M e EDTA 0.002 M, pH 8.3).  

 

Análise estatística dos dados 

 

Os dados foram analisados pelo programa TFPGA 1.3 (Tools For 

Population Genetics Analysis) (Miller 1997) para calcular heterozigosidade 

média, distância genética e Fst. Assumindo para RAPD as seguintes 

premissas: 1) os alelos de RAPD segregam de modo mendeliano; 2) as 
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bandas que comigram são homólogas; 3) os diferentes locos segregam 

independentemente e 4) as populações estão em equilíbrio de Hardy-

Weinberg. Seguindo esta abordagem as freqüências alélicas foram 

estimadas a partir da correção proposta por Lynch & Milligan (1994). Os 

marcadores de RFLP do DNAmt foram analisados como haplótipos, 

enquanto que os resultantes do RAPD foram analisados como marcadores 

dominantes. A diferenciação genética entre as populações foi estimada 

para cada loco/amostra como descrita por Weir e Cockerham (1984), 

onde os valores de θ correspondem ao Fst. A significância dos valores de 

Fst nos locos individuais foi avaliada pela utilização de um teste exato que 

estima a homogeneidade das freqüências genotípicas entre as populações 

(Raymond & Rousset 1995). O fluxo gênico (Nm) foi calculado através da 

seguinte fórmula: Nm = (1/FST – 1)/4 (Wright, 1969). Finalmente as 

estimativas das distâncias genéticas foram estabelecidas de acordo com 

Nei (1978) para um tamanho amostral pequeno. O número de indivíduos 

analisados para cada marcador e população variou devido à dificuldade na 

obtenção das duas espécies em quantidades uniformes. O tamanho 

amostral usado para cada marcador está apresentado na Tabela 1. 

 

Resultados 

 

 Os fragmentos gerados por RAPD para cada espécie estão 

mostrados na Tabela 2. No total 42 marcadores foram amplificados em 

Ae. aegypti e 41 em Ae. albopictus. Nenhum fragmento foi compartilhado 

entre as duas espécies e nenhuma banda diagnóstico foi obtida para 

diferenciar as duas populações dentro de cada espécie. O maior valor de 

heterozigosidade média observada foi encontrado na população de Ae. 

aegypti coletada em março de 2004 no bairro de Engenho do Meio 

(H=0,400) e o menor valor observado foi em agosto do mesmo ano no 

bairro de Dois Irmãos (H=0,278). Para o Ae. albopictus a situação 

mostrou-se invertida. A H máxima foi detectada em Dois Irmãos (0,391) 
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em Dezembro de 2003 e mínima (0,283) no bairro de Engenho do Meio 

em junho de 2004 (Tabela3).  

 Pela análise do DNAmt foram identificados 11 haplótipos em Ae. 

aegypti para um total de 229 indivíduos analisados, e em Ae. albopictus 

foram observados 10 haplotipos para um total de 191 indivíduos. Estes 

haplótipos correspondem a diferentes perfis de SSCP identificados nos 

géis de poliacrilamida. A análise do DNAmt foi realizada trimestralmente, 

diferente do RAPD que foi mensal (Tabela 1).  

 

Diversidade genética espacial 
 

Os valores de heterozigosidade (H) e polimorfismo (P) variaram 

entre os dois bairros para as duas espécies, sem seguir um padrão claro 

de variação. Em Ae. albopictus os valores de H foram sempre maiores no 

bairro de Dois Irmãos, enquanto que para o Ae. aegypti o inverso foi 

observado, neste bairro os valores de H foram inferiores aos observados 

em Engenho do Meio durante todo o ano de 2004. Os valores de 

Polimorfismo foram relativamente similares entre os dois bairros para as 

duas espécies variando em torno de 78 a 100% para Ae. aegypti e de 90 

a 100% entre os dois bairros para o Ae. albopictus (Tabela 3). 

A Tabela 4 ilustra as freqüências de cada haplótipo. Os haplótipos 

não foram compartilhados entre as espécies, alguns deles foram 

específicos para cada população. Todos os haplótipos presentes na 

população de Ae. aegypti de EM estavam presentes também na população 

de DI. Porém, 6 haplótipos presentes em DI não foram encontrados na 

população de EM. Para o Ae. albopictus 2 haplótipos raros estiveram 

presentes no bairro de DI (16 e 21) e 3 deles (18, 19 e 20) também 

encontrados em freqüências baixas foram exclusivos da população de EM.  
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Diversidade genética ao longo do tempo 

 

Os valores de Heterozigosidade (H) e Polimorfismo (P), obtidos a 

partir dos dados de RAPD, variaram para as duas espécies, no entanto 

estas variações observadas entre os meses e não seguiram um padrão 

claro de mudanças observadas ao longo do período. O que pode ter 

interferido na redução dos alelos com baixa freqüência, foi a diferença no 

tamanho das amostras, e conseqüentemente na diminuição dos valores de 

P. Os dados obtidos pelo DNAmt mostraram, que em Ae. aegypti, ocorreu 

uma completa mudança de freqüência gênica ao longo do tempo 

observado no bairro de DI, mostrando que ocorreu uma substituição 

gradativa dos haplótipos. No bairro de EM os haplótipos 1 e 2 foram mais 

freqüentes na 1a e na 2a coleta que na 3ª e 4a coletas, quando outros 

haplótipos apareceram além destes. Para o Ae. albopictus o haplótipo 14 

esteve presente nos dois bairros em todos os momentos de coleta 

apresentando somente variação na sua freqüência (Tabela 4). 

 
Diferenciação genética ao longo do tempo 

 

Os valores de Fst e distância genética revelaram uma variação na 

estruturação genética das populações ao longo do tempo (Tabela 6). Em 

Ae. aegypti no período compreendido entre junho e setembro de 2004, os 

valores de Fst quase duplicaram, passando de 0,171 para 0,304, 

respectivamente. Para Ae. albopictus o mesmo foi observado neste  

mesmo período, quando o Fst passou de 0,08 para 0,158. Estes valores 

coincidem com a elevação da umidade relativa do ar e alto índice 

pluviométrico, no mês de junho, e com redução nos valores destes fatores 

no mês de setembro (Tabela 5). O mesmo foi observado para os dados de 

DNAmt nas populações de Ae. albopictus, quando o Fst passou de 0,061, 

em junho de 2004, para 0,321 em setembro do mesmo ano (dados não 

mostrados). Para o Ae. aegypti não foi possível calcular estas variações 

pois as trocas nas freqüências dos haplótipos foram marcantes (Tabela 4). 
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Comparação entre dois habitats para Ae. albopictus 
 
 Nos meses de março e junho de 2004 foi possível coletar Ae. 

albopictus nos ambientes urbano e silvestre (dentro da mata) no bairro de 

Dois Irmãos. Os haplótipos detectados nos indivíduos de mata foram 

idênticos aos da região urbana, não sendo possível detectar haplótipos 

diagnóstico que diferenciem as duas áreas. Quanto aos dados de RAPD os 

índices de H e P mostraram valores similares entre os dois ambientes. No 

mês de março o valor de Fst foi de 0,011 (±0,007) e em junho foi de 

0,042 (±0,012). Estes valores não foram considerados significantes (p > 

0,05). 

 

 
Discussão 
 
 Neste trabalho, descrevemos uma análise da variabilidade genética 

em populações naturais de Ae. aegypti e Ae. albopictus ao longo de um 

ano, através de marcadores nucleares (RAPD) e mitocondriais (RFLP e 

SSCP da COII). Os dados de heterozigosidade e polimorfismo encontrados 

são similares aos descritos anteriormente para populações destas espécies 

provenientes de outras localidades do país, utilizando RAPD e isoenzimas 

(Ayres et al. 2002, 2003 e 2004) e de outros países (Gorrochotegui-

Escalante et al., 2000; Mousson et al., 2002). De acordo com os critérios 

descritos por Thorpe (1983), até os valores mais altos de distância 

genética observados neste trabalho para as populações das duas espécies 

estão contidos no espectro esperado para populações co-específicas.  

Os valores dos índices de diversidade genética mostraram-se 

relativamente constantes ao longo de todo o período de coleta, o que 

sugere a presença de grandes populações com poucas perdas de alelos 

por efeito da deriva genética. O Ae. aegypti apesar de ter sido introduzido 

nas Américas há pelo menos 370 anos, já foi considerado erradicado em 

alguns países da América do Sul durante as décadas de 50 e 70. Já o Ae. 
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albopictus foi introduzido no continente americano muito recentemente 

(20 anos). O estudo da estrutura genética de espécies colonizadoras só 

mostra uma diminuição na diversidade genética resultante da deriva 

genética nestas populações, várias gerações após a colonização (Bryant et 

al. 1981). Segundo Mayr (1963), uma diminuição da diversidade genética 

dentro das populações e o aumento da diferenciação entre as populações 

ao longo do tempo deveriam ser esperados para populações que 

passaram pelo efeito fundador. Neste trabalho, os índices de diversidade 

genética (Tabela 3) foram altos para as duas espécies estudadas durante 

todo o ano. 

 Por outro lado, a diferenciação genética observada entre as 

populações de Ae. aegypti e Ae. albopictus variou nas diferentes épocas 

do ano. Na época de maior intensidade de chuvas, quando se obtém 

elevadas taxas de umidade relativa do ar, todas as populações se 

mostraram menos diferenciadas, sugerindo que nesse período ocorre a 

expansão das populações e o fluxo gênico entre elas aumenta, em 

conseqüência do aumento no número de criadouros o que favorece o  

aumento do tamanho populacional, propiciando a interseção entre as 

populações dos dois bairros. Estes resultados foram congruentes com os 

obtidos através de ovos coletados em ovitrampas, quando o número de 

ovos coletados caiu de aproximadamente 98.354 no mês de Junho para 

57.434 em setembro, momento em que se observa a diferenciação 

genética aumentar novamente. Os resultados obtidos por RAPD foram 

também confirmados pela análise do DNAmt em Ae. albopictus, o Fst 

decresceu de 0,328 em março de 2004 para 0,061 em junho do mesmo 

ano, e aumentou novamente para 0,321 em setembro (dados não 

mostrados). Em Ae. aegypti, isto não pôde ser observado pelo DNAmt, 

pois todos os haplótipos encontrados foram diferentes nos 4 momentos de 

coleta. A rápida troca nas freqüências dos haplótipos do DNAmt de Ae. 

aegypti observada no bairro de Dois Irmãos, onde esta espécie é menos 

freqüente (85% dos ovos coletados na área foram de Ae. albopictus), 

pode ser explicada pela natureza dos sítios de coleta. O local onde as 
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armadilhas foram positivas neste bairro corresponde a uma área de 

depósito de lixo, onde são encontradas principalmente garrafas plásticas 

de refrigerante oriundas de outras regiões. Isto poderia propiciar a 

entrada passiva de Ae. aegypti provenientes de outros bairros, 

modificando a composição genética da população local. O mesmo não 

ocorre no bairro de Engenho do Meio (Tabela 4).  

 Neste trabalho, as variações na estruturação genética entre as 

populações foram observadas sem ocorrer perdas significativas na 

heterozigosidade geral, indicando que a variação genética está sendo 

mantida nas populações. O mesmo foi verificado por Kambhampati et al. 

(1990) em populações de Ae. albopictus ao longo de três anos nos 

Estados Unidos. Valores significantes de Fst já foram descritos no Brasil 

para populações da região nordeste e sudeste (Ayres et al., 2003; 

Lourenço de Oliveira et al., 2003), e na Itália (Urbaneli et al., 2000). Em 

todos os casos, parece ter havido a entrada de uma grande população ou 

múltiplas introduções do Ae. albopictus, o que é evidenciado pelos altos 

valores de diversidade genética. 

 Não foi possível detectar variações genéticas entre os indivíduos de 

Ae. albopictus da mata e da região urbana. Tanto os marcadores 

mitocondriais como os de RAPD revelaram valores muito baixos de Fst não 

significativos, com fluxo gênico (Nm) variando de 5.7 a 22.4 em março e 

junho de 2004, respectivamente. Os mesmos haplótipos de DNAmt foram 

observados entre os indivíduos dos dois habitats, indicando que o fluxo 

gênico é intenso entre indivíduos dos dois ambientes e a conseqüente 

importância epidemiológica desta espécie na transferência de patógenos 

autóctones presentes na mata para áreas residenciais. Entretanto, 

segundo Rousset (1999) a estatística F não é um índice sensível o 

suficiente para detectar diferenças entre populações de dois habitats 

diferentes, uma vez que o isolamento parcial entre as duas classes não irá 

resultar em uma diferenciação excessiva para ser detectada pela análise 

hierárquica. 
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 Segundo Powell et al. (1980), populações de Ae. aegypti são 

geneticamente diferentes o suficiente para se inferir sobre sua origem 

geográfica. Neste trabalho, propomos a utilização de marcadores 

mitocondriais para este fim, uma vez que estes marcadores analisados por 

SSCP, mostraram-se muito informativos quanto ao polimorfismo e 

sensível na identificação de novos indivíduos provenientes de outras 

áreas. Pela análise do RAPD não seria possível detectar variações tão 

sutis. Os marcadores observados por RAPD são o resultado de 

amplificações de segmentos genômicos dispersos por todo o genoma da 

espécie e também são marcadores dominantes, ou seja, os fragmentos 

ausentes (não amplificados) representam a soma de todos os alelos que 

por algum motivo perderam a homologia com os primers ou fragmentos 

que mudaram de tamanho. Recentemente, dados da análise de DNAmt 

em populações brasileiras e norte americanas de Ae. albopictus 

mostraram que as mesmas têm origens diferentes (Birungi e 

Munstermann, 2002), o que é contrário aos dados observados por 

Kambhampati et al. (1991) obtidos pela análise de isoenzimas. 

 A análise do DNAmt, que per si já é muito polimórfico, associada ao 

poder informativo do SSCP, que consegue detectar alterações de um único 

nucleotídeo, poderá ser muito útil na descrição da epidemiologia molecular 

das espécies de importância médica, ajudando a traçar as rotas de 

dispersão dos vetores e mostrando como a diversidade genética está 

organizada. Neste trabalho foram identificados 10 haplótipos em Ae. 

albopictus e 11 em Ae. aegypti ao longo de um ano. Isto mostra que 

mudanças marcantes ou sutis ocorrem em uma escala de tempo muito 

pequena (mês a mês) e mostram quando estas populações estariam mais 

vulneráveis. Esta informação é importante sob o ponto de vista 

estratégico do controle do vetor, pois indica quando ações de intervenção 

poderiam ser implementadas com maior probabilidade de obter sucesso. 

 A comparação dos dados de RAPD e DNAmt sugere que as duas 

classes de marcadores são úteis na caracterização da estrutura genética 

das populações de Ae. aegypti e Ae. albopictus, pois os dois marcadores 
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mostraram resultados similares. Esta concordância nos dados gerados de 

RAPD e DNAmt também foi observada por Gorrochotegui-Escalante et al. 

(2000) em populações de Ae. aegypti do México. Estudos posteriores a 

este, desenvolvidos pelos mesmos autores mostraram que em 1.977 

indivíduos analisados pelo SSCP do gene ND4, um total de 25 haplótipos 

foi identificado (Gorrochotegui-Escalante et al. 2002). 

 Nossos dados demonstram que os marcadores genéticos são 

ferramentas eficientes no monitoramento de variações na diversidade 

genética de populações naturais. Em programas de controle de vetores 

que utilizam agentes inseticidas ou eliminação de criadouros naturais, o 

esperado seria observar uma redução na diversidade genética das 

populações alvo. Neste sentido, a utilização destas ferramentas genéticas 

associadas aos índices entomológicos convencionais poderá monitorar o 

efeito das intervenções de forma rápida e precisa. Como também 

posteriormente em uma escala espacial maior, se utilizar uma análise com 

o gene da COII, abrangendo vários bairros da cidade do Recife poderá 

indicar as rotas de dispersão das duas espécies possibilitando o 

estabelecimento de estratégias mais efetivas de controle. 
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Tabela 1: Amostras de Aedes spp analisadas por marcadores de DNA 

genômico e mitocondrial provenientes de bairros do Recife, coletadas 

entre dezembro de 2003 e novembro de 2004. 

 

Aedes aegypti Aedes albopictus Data da 
coleta 

D. Irmãos E. Meio D. Irmãos E. Meio 

 RAPD DNAmt RAPD DNAmt RAPD DNAmt RAPD DNAmt 

DEZ/2003 40 30 50 30 50 30   -b   - b 

JAN/2004 24 - - - 50 - - - 

FEV/2004 50 - - - 50 - - - 

MAR/2004 19 19 50 30 50 27 24 24 

ABR/2004   -a - - - 50 - - - 

MAI/2004   - a - - - 50 - - - 

JUN/2004 50 30 50 30 50 27 40 22 

JUL/2004 50  - - 50 - - - 

AGO/2004 35  - - 50 - - - 

SET/2004 50 30 50 30 50 30 32 31 

OUT/2004 50  - - 50 - - - 

NOV/2004 50  - - 50 - - - 

Total 418 109 200 120 600 114 96 77 
a  -Armadilhas negativas para Aedes aegypti 
b- Armadilhas negativas para Aedes albopictus 
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Tabela 2: Primers empregados na análise de RAPD de populações 

naturais de Aedes aegypti e Aedes albopictus provenientes de dois bairros 

do Recife. Número e tamanho dos fragmentos amplificados por cada 

primer. 

 

Primer Seqüência Aedes aegypti Aedes albopictus 

  Nº 
frag. 

Tamanho 
(pb) 

Nº 
frag. 

Tamanho 
(pb) 

G06 5’GCG GAA ATA G3’ 10 200-1.400 11 180-1100 

G08 5’GTC AAC GAA G3’ 12 200-1.350 12 230-1300 

G09 5’GAG GAC AAA C3’ 11 300-1080 09 240-960 

G10 5’GGT ACT CCC A3’ 09 200-850 09 300-900 

Total  42  41  

 

Tabela 3: Índices de diversidade genética obtidos por RAPD para 

populações de Aedes spp estudadas nos bairros de Engenho do Meio (EM) 

e Dois Irmãos (DI), Recife-PE, no período de dezembro de 2003 a 

novembro de 2004. 

 

Data de coleta Aedes aegypti 
H (P)* 

Aedes albopictus 
H (P)* 

 DI EM DI EM 
DEZ/2003 0,399 (100) 0,375 (97) 0,391 (95) - 

JAN/2004 0,367 (96) - 0,376 (95) - 

FEV/2004 0,397 (100) - 0,362 (95) - 

MAR/2004 0,296 (78) 0,400 (93) 0,371 (95) 0,363 (90) 

ABR/2004 - - 0,287 (100) - 

MAI/2004 - - 0,307 (100) - 

JUN/2004 0,290 (92) 0,347 (100) 0,314 (97) 0,283 (100) 

JUL/2004 0,347 (97) - 0,273 (92) - 

AGO/2004 0,278 (80) - 0,341 (97) - 

SET/2004 0,308 (83) 0,349 (100) 0,330 (97) 0,286 (100) 

OUT/2004 0,328 (97) - 0,318 (95) - 

NOV/2004 0,324 (97) - 0,293 (97) - 

*H = heterozigosidade média observada 
  P = Polimorfismo, considerando o critério de 99% 
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Tabela 4: Ocorrência e freqüência de haplótipos de DNAmt observada em 

populações naturais de Aedes spp, provenientes de dois bairros do recife-

PE, detectados no período de dezembro de 2003 a novembro de 2004. 

 

Haplótipos Aedes aegypti Aedes albopictus 

 Dois Irmãos E. do Meio Dois Irmãos E. do Meio 
 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 2º 3º 4º 
1 16    23 25 3 3        
2 1    7 5 24 1        
3  19 12    3 6        
4   16     17        
5   2     3        
6 5   2            
7    13            
8    1            
9    1            
10    2            
11 8   11            
12           1  13 1 6 
13           3  7 5 3 
14         6 26 22 9 1 13 16 
15         5     2  
16         1 1      
17         16  1 21 1  2 
18              1  
19             2  2 
20               2 
21         2       
Total 30 19 30 30 30 30 30 30 30 27 27 30 24 22 31 

1º =Dez/2003; 2º = Mar/2004; 3° = Jun/2004 e 4° = Set/2004 
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Tabela 5: Dados meteorológicos da cidade do Recife obtidos para os 

períodos de coletas realizadas nos bairros de Dois Irmãos e Engenho do 

Meio. 

Período Temperatura (Mín. 
e Máx. em ºC) 

Umidade 
relativa 

(%) 

Pluviometria 
acumulada do mês 

(mm3) 
DEZ/2003 27,4 (20,9-33,1) 72,0 51,5 

JAN/2004 26,7 (21,3-31,9) 78,5 249,9 

FEV/2004 27,1 (21,1-31,9) 79,0 226,0 

MAR/2004 26,9 (21,0-32,0) 77,0 168,8 

ABR/2004 26,4 (20,5-31,0) 83,0 403,0 

MAI/2004 25,3 (21,0-31,5) 76,5 313,0 

JUN/2004 24,5 (20,0-30,0) 87,0 546,0 

JUL/2004 24,5 (22,0-25,0) 77,6 360,0 

AGO/2004 31,2 (22,2-33,2) 72,6 140,0 

SET/2004 22,4 (23,0-25,5) 70,6 70,0 

OUT/2004 26,3 (24,2-27,1) 65,0 30,0 

NOV/2004 26,6 (26,0-27,7) 66,0 25,0 

 

Tabela 6: Estatística F (obtida pelos dados de RAPD) mostrando os 

índices de diferenciação genética (Fst) com o desvio padrão em 

parênteses e os valores de Distância genética: D (Nei, 1978) para as 

populações das espécies de Aedes aegypti e Aedes albopictus em 

diferentes momentos de coleta. 

 

Data de coleta Aedes aegypti Aedes albopictus 

 Fst (±DP) D Fst (±DP) D 

DEZ/2003 0,146 (0,027) 0,119 - - 

MAR/2004 0,216 (0,044) 0,161 0,189 (0,036) 0,146 

JUN/2004 0,171 (0,025) 0,160 0,086 (0,023) 0,042 

SET/2004 0,304 (0,06) 0,235 0,158 (0,043) 0,091 
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VI. ABSTRACT 
 

The invasive mosquitoes Aedes aegypti and Aedes albopictus are world 

wide important human arboviroses vectors. The Ae. aegypti was 

introduced in Brazil at 16th century, certainly during the traffic of slavers, 

while the Ae. albopictus was introduced recently and its distribution is 

spreading rapidly. These insects show population density variation through 

the time, because the breeding sites of larvae are irregulars and 

transitory, which depends on human activities and rain occurrence. The 

consequence of factors that provide this variation over the genetic 

structure of Ae. aegypti and Ae. albopictus populations were evaluated in 

this study. Samples of both species were collected by using ovitraps in 

two areas from Recife. Nuclear (RAPD) and mitochondrial (RFLP and SSCP 

of citochrome c oxidase gene) markers were used to analyze the 

mosquitoes. The results obtained by the two molecular markers were 

similar and showed a constant and high intrapopulational genetic 

diversity. On the other hand, the genetic differentiation between 

populations oscillated in the different samples, with a Fst value ranging 

from o,146 in Ae. aegytpi at March 2004 to 0,304 at September of the 

same year. The same pattern of variation was observed in Ae. albopictus. 

To the mitochondrial gene COII was observed high haplotype diversity in 

both species. Were identified eleven haplotype in Ae. aegypti and ten 

haplotype in Ae. albopictus. The range in the haplotype frequencies of the 

mitochondrial gene in the species reflected demographic factors 

influencing the genetic structure of Aedes spp. populations.  
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VII. CONCLUSÕES 

 

- A diversidade genética intrapopulacional manteve-se constante nas duas 

espécies ao longo de um ano; 

 

- A diferenciação genética entre as populações das duas espécies de 

vetores (Aedes aegypti e Aedes albopictus) varia ao longo do tempo; 

 

- As duas espécies apresentam grau de diversidade genética similares; 

 

- O regime de chuvas tem provavelmente uma relação direta com a 

diferenciação genética, devido ao aumento do número de criadouros que 

leva ao aumento das populações e conseqüentemente ao aumento do 

fluxo gênico; 

 

- Não há restrição ao fluxo gênico entre as populações de Ae. albopictus 

de área de mata e da área urbana; 

 

- Os dados gerados pelo RAPD e DNAmt foram muito similares; 

 

- Os marcadores obtidos por RFLP e SSCP de DNAmt podem ser 

informativos para detectar a introdução de novos alelos nas populações; 

 

- O uso de marcadores genéticos pode ser extremamente útel para a 

elaboração de programas de controle de vetores; 

 

- O melhor momento para implementar um programa de controle de 

Aedes spp., é nos meses de estiagem que vão de Setembro a Dezembro. 

     

 

 62



Gomes Jr. P. P. 2005                                                            Variação genética em Aedes spp                           
______________________________________________________________________ 
 
 

 

VIII. ANEXOS 

 

Normas para publicações da  Revista Genetics and Molecular 
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ISSN 1415-4757 printed 

version 
ISSN 1678-4685 online 

version 

INSTRUCTIONS TO AUTHORS 
Scope and policy  
Submission of papers  

• 
• 

Scope and policy 

 

Genetics and Molecular Biology (formerly named Revista 
Brasileira de Genética/Brazilian Journal of Genetics - ISSN 0100-
8455) is published quarterly by the Sociedade Brasileira de
Genética (Brazilian Society of Genetics). 
The Journal considers contributions that present the results of 
original research in genetics, evolution and related scientific 
disciplines. 
Although Genetics and Molecular Biology is an official 
publication of the Brazilian Society of Genetics, contributors are 
not required to be members of the Society. 
It is a fundamental condition that submitted manuscripts have not 
been and will not be published elsewhere. With the acceptance of a 
manuscript for publication, the publishers acquire full and 
exclusive copyright for all languages and countries. 
Manuscripts considered in conformity with the scope of the journal 
as judged by the Editor in conjunction with the Editorial Board are 
reviewed by the Associate Editors and two or more external 
reviewers. Acceptance by the Editor is based on the quality of the 
work as substantial contribution to the field and on the overall 
presentation of the manuscript.  

Submission of papers 
1. Manuscripts should be submitted to Fábio de Melo Sene, 
Editor-in-Chief in the address below. 
2. A submission package sent to the Editorial Office must 
contain: 

a. A cover letter signed by all authors stating that 
they have approved the submission of the manuscript and 
that the findings have not been published or are not under 
consideration for publication elsewhere;  

b. A copy of the manuscript, including original 
figures.  

c. A copy of any unpublished or in-press companion 
articles referred to in the submission.  

d. A copy of the text, tables and figures on a disk. Be 
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sure that the disk is adequately protected. Formats for text 
are Word or RTF, in Windows platform. Images in TIFF or 
JPEG formats should be sent in separate files (For Figures, 
see detailed instructions in 3.1.g). Disk must be labeled with 
the first author's last name, platform and software. (See 
detailed instructions below). Failure to adhere to these 
guidelines can delay the handling of your contribution, and 
manuscripts may be returned before being reviewed.  

3. Categories of Contribution 
3.1. Research Articles 

Manuscripts must be written in English in double-spaced, 
12-point type throughout, including the References Cited 
section, appendices, tables and legends; printed on one side 
only of A4 paper with 2.5 cm margins; marked with 
consecutive page numbers, beginning with the cover page. 
The following elements must start on a new page and be 
ordered as they are listed below: 

a) The title page must contain: a concise and 
informative title; the authors' names (first name at 
full length); the authors' institutional affiliation, 
including department, institution, city, state or 
province and country; different affiliations indicated 
with superscript numbers; a short running title of 
about 35 characters, including spaces; up to five key 
words; the corresponding author's name, postal 
address, phone and fax numbers and email address. 
The corresponding author is the person responsible 
for checking the page proofs, arranging for the 
payment of color illustrations and author's alteration 
charges. 

b) The Abstract must be a single paragraph that 
does not exceed 200 words and summarizes the 
main results and conclusions of the study. It should 
not contain references. 

c) The text must be as succinct as possible. Text 
citations: articles should be referred to by authors' 
surnames and date of publication; citations with two 
authors must include both names; in citations with 
three or more authors, name the first author and use 
"et al". Only articles that are published or in press 
should be cited. In the case of personal 
communications or unpublished results, all 
contributors must be listed by initials and last name 
("et al" should not be used). Numbers: In the text, 
numbers nine or less must be written out except as 
part of a date, a fraction or decimal, a percentage, or 
a unit of measurement. Use Arabic numerals for 
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numbers larger than nine. Avoid starting a sentence 
with a number. Binomial Names: Latin names of 
genera, species and intraspecific taxa in the text 
must be printed in italics; names of orders and 
families should be in the Title. 

The text includes the following elements: 

Introduction - Description of the background that 
led to the study. 
Material (or Subjects) and Methods - Details 
relevant to the conduct of the study. Statistical 
methods should be explained at the end of this 
section. 
Results - Undue repetition in text and tables should 
be avoided. Comment on significance of results is 
appropriate but broader discussion should be part of 
the Discussion section. 
Discussion - The findings of the study should be 
placed in context of relevant published data. Ideas 
presented in other publications should not be 
discussed solely to make an exhaustive presentation. 
Some manuscripts may require different formats 
appropriate to their content. 

d) The Acknowledgments must be a single 
paragraph that immediately follows the discussion 
and includes references to grant support. 

e) The References Section: citations must be 
ordered alphabetically by the first author; only 
articles that are published or in press should be 
included; personal communications must be cited 
within the text; journal titles must be abbreviated 
according to Medline 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/jrbrowser.cgi). 

Sample journal article citation: 
Breuer ME and Pavan C (1955) Behaviour of 
polytene chromosomes of Rhynchosciara angelae at 
different stages of larval development. Chromosoma 
7:371-386. 
Bertollo LAC, Takahashi CS and Moreira-Filho O 
(1978) Cytotaxonomic consideration on Hoplias 
lacerdae (Pisces, Erythrinidae). Rev Bras Genet 
1:103-120. 

Sample book citation: 
Salzano FM and Freire-Maia N (1967) Populações 
Brasileiras. Companhia Editora Nacional and 
EDUSP, São Paulo, 178 pp. 
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Dobzhansky T (1951) Genetics and Origin of 
Species. 3rd edition. Columbia University Press, 
New York, 364 pp. 

Sample chapter-in-book citation: 
Carvalho A, Monaco LC and Krug CA (1966) 
Melhoramento genético das plantas e sua 
repercussão econômica. In: Pavan C and da Cunha 
AB (eds) Elementos de Genética. 2nd ed. EDUSP 
and Companhia Editora Nacional, São Paulo, pp 
587-653. 

Sample abstracts in meeting citation: 
Basile R (1973) Cromossomos Politênicos em 
células nutritivas de ovócitos de ovário atrofiado de 
Rhyncosciara. Ciênc e Cult 25 (suppl): 248. XXV 
Reunião Anual da SBPC, Rio de Janeiro, Brazil. 

Sample Thesis/Dissertation citation: 
Frota-Pessoa O (1953) Revision of the Tripunctata 
group of Drosophila with description of fifteen new 
species. PhD Thesis, Universidade do Brasil, Rio de 
Janeiro. 

Sample Electronic Article citation: 
Simin K, Wu H, Lu L, Pinkel D, Albertson D, 
Cardiff RD, Van Dyke T (2004) pRb Inactivation in 
Mammary Cells Reveals Common Mechanisms for 
Tumor Initiation and Progression in Divergent 
Epithelia. Plos Biol 2: 194-205. 
http://www.plosbiology.org. 

Sample Electronic Database citation: 
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM), 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/OMIM 

f) Tables each table must start on a new page. A 
concise title should be provided above the table. 
Tables must be numbered consecutively in Arabic 
numerals. Each column must have a title in the box 
head. Footnotes typed directly below the table 
should be indicated in lowercase superscript 
numbers. 

g) Figures must be numbered consecutively in 
Arabic numerals. Legends should be typed on a 
separate sheet. A set of original illustrations of the 
highest quality must be provided in glossy paper. If 
you have created figures electronically submit them 
also as hard copies. Scanned figures should not be 
submitted. Images should be in TIFF or JPEG 
format and provided in separate files. Figures in 
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Word format cannot be published. Journal quality 
reproduction will require grayscale and color at 
resolution yielding 300 dpi. Authors should submit 
bitmapped line art at resolution yielding 600-1200 
dpi. These resolutions refer to the output size of the 
file; if it is anticipated that images will be enlarged 
or reduced, the resolutions should be adjusted 
accordingly. Identify each illustration by affixing on 
the back a label containing: the number of the figure, 
the name of the first author and an arrow indicating 
top of illustration. Illustrations supplied on disks 
must follow instructions in item 2 (Submission 
package). Color illustration can be accepted, but 
authors are asked to defray the cost. For costs of 
color figures, check with the Editorial Office. 

h) Nomenclature: current standard international 
nomenclature should be adhered to. 

i) Sequences may appear in text or in figure. DNA, 
RNA and protein sequences equal to or greater than 
50 units must be entered into public databases. The 
accession number must be provided and released to 
the general public together with publication of the 
article. Long sequences requiring more than two 
pages to reproduce will not be published unless the 
Editorial decision is that the publication is 
necessary. Complete mtDNA sequence will not be 
published. 

j) Data access: reference should be made to 
availability of detailed data and materials used for 
reported studies. 

k) Ethical issues: Reports of experiments on live 
vertebrates must include a brief statement that the 
work was approved by the institutional review 
board. For experiments involving human subjects, 
authors must also include a statement that informed 
consent was obtained from all subjects. If photos or 
any other identifiable data are included, a copy of 
the signed consent must accompany the manuscript. 

3.2 Short Communications present brief observations that 
do not warrant full-length articles. They should not be 
considered preliminary communications. They should be 15 
or fewer typed pages in double spaced 12-point type, 
including literature cited. They should include an Abstract 
no longer than five percent of the paper's length and no 
further subdivision with introduction, material and methods, 
results and discussion in a single section. Up to two tables 
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and two figures may be submitted. The title page and 
reference section format is that of full-length article. 

3.3 Letters to the Editor relate or respond to recent 
published items in the journal. Discussions of political, 
social and ethical issues of interest to geneticists are also 
welcome in this form. 

3.4 Review Articles are welcome. 

3.5 Book Reviews: publishers are invited to submit books 
on Genetics, Evolution and related disciplines, for review in 
the journal. Aspiring reviewers may propose writing a 
review. 

3.6 History, Story and Memories: accounts on historical 
aspects of Genetics relating to Brazil. 

4. Proofs: Page proofs will be sent to the corresponding author. 
Changes made to page proofs, apart from printer's errors, will be 
charged to the authors. Notes added in proof require Editorial 
approval. 
5. Reprints are free of charge and provided as a pdf-file. 

[Home] [About this journal] [Editorial board] [Subscription] 
 
 

© 2002-2004 Sociedade Brasileira de Genética 
Av. Cap. Adelmio Norberto da Silva, 736 

14025-670 Ribeirão Preto SP Brasil 
Tel./Fax: +55 16 621-8540 
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Normas para publicação na revista Molecular Ecology 

 

Author Guidelines 

General Information 
Molecular Ecology publishes papers that utilize molecular genetic techniques to address 
consequential questions in ecology, evolution, behaviour and conservation. We discourage 
papers that are primarily descriptive and relevant only to the taxon being studied. (See also our 
Policy on RAPDs) Studies may employ neutral markers for inference about ecological and 
evolutionary processes or examine ecologically important genes and their products directly. 
Molecular Ecology concentrates on primary research articles (i.e., Full Papers, but operates a 
flexible policy regarding other submissions, including Reviews, Opinion Articles and 
Commentaries. We also publish Technical, Computer, and Primer notes in a companion 
publication, Molecular Ecology Notes. 

Online Early 
Molecular Ecology is covered by Blackwell Publishing's OnlineEarly service. OnlineEarly 
articles are complete full-text articles published online in advance of their publication in a 
printed issue. Articles are therefore available as soon as they are ready, rather than having to 
wait for the next scheduled print issue. OnlineEarly articles are complete and final. They have 
been fully reviewed, revised and edited for publication, and the authors' final corrections have 
been incorporated. Because they are in final form, no changes can be made after online 
publication. The nature of OnlineEarly articles means that they do not yet have volume, issue 
or page numbers, so OnlineEarly articles cannot be cited in the traditional way. They are 
therefore given a Digital Object Identifier (DOI), which allows the article to be cited and 
tracked before it is allocated to an issue. After print publication, the DOI remains valid and 
can continue to be used to cite and access the article. More information about DOIs can be 
found at: http://www.doi.org/faq.html. 

Editorial Office for Manuscript Submission 
Professor Harry Smith FRS 
The Managing Editor 
Molecular Ecology Editorial Office 
Plant Science Division 
University of Nottingham 
Sutton Bonington Campus 
Loughborough 
LE12 5RD 
UK  
Fax: +44 (0)150 985 6822 
Email: mecol@ejournals.co.uk  

Exclusivity and Copyright 
Manuscripts must be submitted exclusively to Molecular Ecology and we will only consider 
them for publication on the understanding that they have not been, nor will be, published 
elsewhere. If accepted, the copyright to papers is assigned to the Journal. A statement 
confirming that all authors give formal consent to publication should accompany manuscripts. 
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Permission to use published material elsewhere will be granted on request.  
Authors will be required to assign copyright in their paper to Blackwell Publishing Ltd. Copyright assignment is a condition 
of publication and papers will not be passed to the publisher for production unless copyright has been assigned. To assist 
authors an appropriate copyright assignment form will be supplied by the editorial office. Alternatively, authors may like to 
download a copy of the form here http://www.blackwellpublishing.com/pdf/mec_caf.pdf (Government employees 
need to complete the Author Warranty sections, although copyright in such cases does not 
need to be assigned.)  
Correspondence to the journal is accepted on the understanding that the contributing author 
licences the publisher to publish the letter as part of the journal or separately from it, in the 
exercise of any subsidiary rights relating to the journal and its contents. 

Types of articles published 
Molecular Ecology will consider several types of articles. We aim for primary editorial 
decision times of 2-3 months and publication times after receipt of final accepted manuscripts 
similarly of 2-3 months.  
· Full Papers 
Our principal function is to publish primary research papers. Such papers are reports of 
research projects that are complete to the extent they yield valuable insights into topics within 
our coverage. About 90% of all papers published are in this category. Full Papers have limits 
of 8000 words per article (all text excluding tables and figure legends). Papers in all categories 
may, where appropriate, present supplementary material for web-only publication.  
· Fast-Track Papers 
Fast-Track is a special category of submission, inaugurated in 2004, reserved for manuscripts 
of exceptional interest to a wide audience, similar to that required for the major weekly 
journals, and which address significant questions in ecology, evolution, behaviour or 
conservation. We aim for receipt-to-decision times of a month or less and accepted papers will 
have priority for publication in the next available issue of Molecular Ecology. Upon receipt, a 
Subject Editor will immediately review submissions for content and impact. Those that do not 
meet the stringent standards, will be returned at that stage without review, or will be invited 
for resubmission as regular full papers. The format of Fast-Track manuscripts is a brief and 
focused 4000 words or less and up to 5 display items (tables and figures). Two colour figures 
will be allowed free of charge. Submission of papers to this category is a high-risk strategy, 
and authors are urged to consider very seriously whether their papers meet the requirements.  
· Opinion Articles 
We will occasionally publish articles presenting points of view that are relevant and 
potentially controversial, as a means of encouraging debate. Such manuscripts may present 
speculative and provocative viewpoints, although they must be conditioned by the normal 
standards of scientific objectivity, and will be subject to peer review. Opinion Articles should 
not present new data.  
· Commentaries 
Comments on published papers, principally those published in Molecular Ecology, will be 
considered by the editors and published after consultation and possible rebuttal by the original 
authors(s). Such manuscripts should be as brief as possible. 
· Review Articles 
The editors from time-to-time invite commissioned reviews from those who have major 
contributions to make to the field of molecular ecology. We do not normally consider non-
solicited reviews, and authors wishing to present such papers should contact the Managing 
Editor in advance. 
NOTE: Molecular Ecology no longer accepts Short Communications for publication. 
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Preparing your Manuscript 
Format 
To facilitate viewing on screen, please format your manuscript concisely: for example, side 
margins no more than 2 cm; top and bottom margins ca 3 cm; each paragraph single spaced 
but with an extra space at the end of the paragraph. Use a page break after the abstract but not 
at the end of other sections.  
Text  
All manuscripts must be both line-numbered and page-numbered. The first text page should 
contain: 1. Title; 2. Authors names with initials; 3. Full postal address(es); 4. Six keywords for 
indexing purposes; 5. Name, address, fax number and electronic mail address of corresponding 
author, to whom proofs will be sent; 6. Running title of no more than 45 characters, including 
spaces. The second page should contain the Abstract, which should be less than 250 words for 
Full Papers and 100 Words for Fast-Track articles and Opinion articles. Note that these word 
limits are within, not additional to, the total limit for the MS category. Commentaries should 
not have abstracts. 
Each MS should normally comprise Title, Abstract, Introduction, Materials and Methods, 
Results, Discussion, References, Acknowledgements, Figure Legends, Tables and Figures, in 
this order. Table captions should be integral with and appear above the data tables. Footnotes 
for tables should be given below the table.  
Tables and Figures  
Tables and figures should be provided at the end of the manuscript, with each item on a new 
page. Embed all figures, whether graphics or photographic images, into the Word document. 
Make sure that landscape orientation is applied to sections that contain large tables. If there is 
difficulty in placing figures into Word then convert and compile the whole document as an 
Acrobat pdf file. Ultra-high resolution is not normally required at the peer review stage. 
Colour images are welcome, but authors are charged for colour production (see Final MS 
Preparation). In the full-text online edition of the journal, figure legends may be truncated in 
abbreviated links to the full screen version. Therefore, the first 100 characters of any legend 
should inform the reader of key aspects of the figure.  
Supplementary Data 
Large datasets should be submitted as separate files for publication as Supplementary Data on-
line. Supplementary Data must be submitted with the manuscript in a form that is amenable 
for peer review. 

References 
Authors should use the Harvard system. References should be indicated in the text by surname 
of the author(s) with the year of publication as shown below. References to more than one 
publication by an author in the same year should be distinguished with lower-case letters, e.g. 
(Creed 1990a,b). The abbreviated author and date reference should be placed in parentheses 
unless the name forms part of the text, e.g. Willmer (1982) has demonstrated that .... If no 
person is named as author, the name of the appropriate body should be used, e.g. (Genetical 
Society 1977). Unpublished studies and personal communications should be referred to in the 
text only, using the author’s initials and surname. When there are more than two authors, use 
the first author followed by et al..  
The full list of references should be typed in alphabetical order, double-spaced at the end of 
the article, in the form of the following examples. Journal titles should be in full, not 
abbreviated.  
· Gray IC (1991) Polymorphic tandemly repeated sequences in human DNA. PhD thesis, 
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University of Leicester.  
· Milligan B (1992) Plant DNA isolation. In: Molecular Genetic Analysis of Populations: a 
Practical Approach (ed. Hoelzel AR), pp. 59-88. IRL Press, Oxford.  
· Saito I, Stark GR (1986) Charomids: cosmid vectors for the efficient cloning and mapping of 
large or small restriction fragments. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
USA, 83, 8664-8668.  
· Sambrook J, Fritsch EF, Maniatis T (1989) Molecular Cloning a Laboratory Manval, 2nd 
edn. Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York.  
Where there are six or more authors only the first three should be listed, followed by et al.  
Author Information Box 
Authors are invited to include a brief Author Information Box, which should appear at the end 
of the paper. This is not mandatory. The box provides an opportunity to present brief details 
of the authors and the overall research projects within which the published work has been 
carried out. The boxes are not intended to replace standard acknowledgments, but rather to 
provide readers with an outline of the structure and objectives of the research teams, or groups, 
responsible for the work. It should be a maximum of 100 words in length. Submitting authors 
should consult a recent issue of the Journal for guidance.  

Submission Procedure  
Electronic submission is mandatory for Molecular Ecology. Manuscripts should be 
submitted by email, using the procedures outlined below. We do not operate on-line 
submission on the Web.  
Our submission procedure is very simple. You are asked to prepare your MS preferably as a 
Microsoft Word file and send this to the Editorial Office attached to an email message 
comprising the covering letter. In addition, we require you to download and complete our MS 
Information Form , which must be sent to us attached to the same email message. 
Submissions without a completed Information Form will be returned. We convert the Word 
document to an Acrobat pdf file for peer review. The procedure consists of four simple steps:  
· Covering Letter 
A brief email message addressed to the Managing Editor should indicate you wish to submit 
your manuscript for consideration. If you wish to provide any information additional to that 
requested in the MS information form (see below), perhaps including aspects of the paper that 
you wish to highlight, suggestions for potential reviewers, requests for the exclusion of 
specific reviewers on conflict grounds, etc., you should attach a further Word file with this 
information. If the MS is a resubmission of a previous MS, the covering letter MUST include 
full details of all changes made, keyed to the comments of the reviewers and Subject Editor of 
the original MS.  
§ Manuscript File 
Our standard procedure is for you to prepare your MS using Microsoft Word for the PC. If 
your MS contains complex mathematical symbols not covered by standard versions of Word, 
(e.g., if the MS has been prepared in LaTeX) please convert your MS to an Acrobat pdf file. 
Follow the standard Instructions to Authors for the preparation of manuscripts as outlined 
separately below. Keep the file as small as possible to facilitate email transmission. Attach the 
file to the Covering Letter email message. Do not split your MS up into separate files. Do 
not use any form of compression or zipping. 
§ MS Information Form  
Download the MS Information Form and carefully complete all parts. Name this file 
appropriately and attach to the Covering Letter email message. 
§ Send Email 
Send the email message with the attachments to: mecol@ejournals.co.uk  
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Manuscript Submission on Paper  
We do not allow paper submissions. If an author cannot submit the MS using the procedure 
outlined above, he/she should contact the Managing Editor by email to ascertain whether or 
not an exception can be made. 

Preparation of Final Manuscripts 
Submission of Final MS 
Once a manuscript has been finally accepted we will need two copies on paper plus one copy 
on disk. The copyediting will be done with the disk version but the hard-copy will be used for 
checking. One of the hard-copies is kept at the editorial office until the paper is published, 

Final MS  
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