
JOANA BAPTISTA ALVES  

 
 
 

EPIDEMIOLOGIA DA MALÁRIA EM 
SANTIAGO, CABO VERDE  

FACTORES GENÉTICOS HUMANOS E ESTRUTURA 
POPULACIONAL DO MOSQUITO VECTOR  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de candidatura para a obtenção do grau de Doutor no Ramo das 

Ciências Biomédicas, Especialidade Parasitologia 
 

 

 

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

INSTITUTO DE HIGIENE E MEDICINA TROPICAL 

LISBOA 

2010 

 



ii 

 

  



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ao Emídio 
       À Liza e à minha mãe 

 Ao meu pai (In memoriam) 

 

  
 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Quero expressar os meus mais sinceros agradecimentos às pessoas e instituições que de 

alguma forma contribuíram para a concretização deste trabalho. Porém, na impossibilidade de 

mencionar todas, destaco as mais marcantes: 

Ao Prof. Doutor Virgílio E. do Rosário, então Coordenador do CMDT e Director da 

UEI Malária, actual Presidente do Conselho Científico e Professor Catedrático do IHMT, pela 

receptividade com que recebeu este projecto, pela cedência do espaço e dos equipamentos da 

Unidade de Malária e do CMDT para que a execução deste trabalho fosse possível. 

Aos meus orientadores Inv. Doutora Ana Paula Arez, Investigadora Auxiliar do 

CMDT-LA, Professor Catedrático Doutor António Amorim da FCUP e do IPATIMUP pela 

amizade, incentivos, e leitura cuidada e crítica da tese. 

À Prof. Doutora Luzia Gonçalves (UEI Bioestatística) por ter aceite fazer parte da 

minha comissão tutorial. 

Ao Prof. Doutor João Pinto, Professor Auxiliar do IHMT, pela co-orientação dos 

trabalhos referentes à genética populacional de vectores. 

À então Presidente do Conselho Científico, Prof. Doutora Maria Amélia Grácio, 

Professora Catedrática do IHMT, pelo apoio que sempre me disponibilizou. 

Ao IPATIMUP e nomeadamente ao Prof. Doutor António Amorim e Inv. Doutora 

Leonor Gusmão, pela excelente colaboração neste projecto e por terem aceite que parte dos 

trabalhos fosse ali realizada. 

Ao Ministério da Saúde de Cabo Verde pelos apoios e disponibilização de meios para 

as colheitas de amostras biológicas. 

Ao Inv. Doutor Licínio Manco, do Centro de Investigação em Antropologia da Saúde 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, pelo fornecimento de 

isolados para funcionarem como controlos positivos e colaboração nalguns trabalhos. 

À Inv. Doutora Paula Faustino, Investigadora do INSA Dr. Ricardo Jorge, pela 

cedência isolados para funcionarem como controlos positivos e de todo o apoio 

disponibilizado. 

Ao Laboratório Central do IHMT por ter disponibilizado material biológico para 

optimização de técnicas. 

Às colegas de equipa do projecto e do CMDT, Patrícia Machado, João Silva, Nilza 

Gonçalves e Marta Remédios pela camaradagem e colaboração nos trabalhos. 

Aos colegas do CMDT e, em particular, ao José Luís Vicente (Licenciado), Cristina 

Mendes (Doutoranda), Zoraima Neto (Doutoranda), Bruno Silva (Doutorando) que dalguma 

forma me apoiaram. 

A todos os colegas do IHMT que de alguma forma se preocuparam com o 

prosseguimento dos meus trabalhos e me incentivaram. 

Aos então Delegados de Saúde das Delegacias Santiago, Técnicos de Laboratório, 

Enfermeiros e Agente Sanitários pelo apoio dado durante o trabalho de campo. 

Às populações de todas as localidades onde foram feitas colheitas, por terem 

consentido participar neste estudo. 

Finalmente, um agradecimento especial aos meus familiares pelos constantes apoios e 

incentivos. 

Este trabalho foi financiado pelo Financiamento Programático do Laboratório 

Associado CMDT.LA/IHMT, POCI–Programa Operacional Ciência e Inovação 2010 

(IPATIMUP) e pela FCT/MCTES através da bolsa SFRH/BD/153451/2005 e projecto 

POCI/SAU-ESP/55110/2004 sob  a seguinte orientação: 

 Orientadora: Inv. Auxiliar Doutora Ana Paula Arez 

 Co-orientador: Prof. Catedrático Doutor António Amorim 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

RESUMO 
 

A malária, doença parasitária complexa que resulta da interacção entre parasita, 

hospedeiros humano e vector, constitui um dos principais problemas de saúde a nível mundial. 

À semelhança de outras doenças parasitárias e infecciosas a malária tem um papel importante 

na evolução, tendo já sido demonstrado o papel da variação genética humana na resistência à 

infecção. 

Após quase meio século de controlo, a malária persiste na ilha de Santiago onde, apesar 

da baixa endemicidade, os indivíduos apresentam geralmente manifestações moderadas, são 

diagnosticadas infecções abaixo do nível detectável pela microscopia e o vector se encontra 

muito próximo da população supostamente susceptível, desconhecendo-se a frequência dos 

principais polimorfismos genéticos humanos mais relacionados com a doença e a estrutura 

populacional do mosquito vector.  

Os objectivos gerais de trabalho desta tese assentam 1) no estudo dos dois clássicos 

factores genéticos do hospedeiro humano relacionados com a malária, nomeadamente os 

afectos à anemia das células falciformes, à deficiência em G6PD e a análise dum provável 

envolvimento da PK e 2) na análise genética das populações do mosquito vector, tentando 

contribuir para a compreensão da epidemiologia da doença na Ilha, e para a escolha de 

medidas de controlo apropriadas.  

Os trabalhos incidiram na detecção do alelo responsável pela hemoglobina S, de 

polimorfismos no gene da G6PD e da PK em indivíduos não aparentados (Infectados e não 

Infectados) com análise da sua provável associação com a infecção e, ainda, na genotipagem 

de loci microssatélites de Anopheles arabiensis com recurso a técnicas baseadas na PCR. 

Relativamente à anemia falciforme, a frequência dos portadores do traço (indivíduos 

HbAS) e do alelo HbS foi 6% e 5%, respectivamente, e para as variantes da G6PD, 0,8% para 

G6PDA
-
 e 0,0% para a G6PDMed, não tendo sido encontrado associação entre os genótipos 

desses dois factores e a presença de infecção. No que concerne ao gene PKLR não foi 

encontrada uma associação clara entre os polimorfismos analisados e o estado de infecção, mas 

foi detectado um acentuado desequilíbrio de linkage entre os loci, apenas nos Não Infectados, 

o que pode significar que essa região do gene, aparentemente conservada, tenha sido 

seleccionada por fornecer protecção contra a infecção e/ou doença.  

A diversidade genética das populações de A. arabiensis em onze loci microssatélites foi 

moderada com valores médio de He, variando de 0,481 a 0,522 e a Rs de 4 a 5. O valor da 

diferenciação genética baseado em 7 loci polimórficos foi baixo (FST=0,012; p<0,001) mas 

significativo, variando entre 0,001 e 0,023 entre os pares de populações. Não foram detectados 

os alelos de resistência associados ao gene Kdr. 

A baixa frequência dos alelos associados à G6PD (A
-
 e Med) tem implicações 

importantes nas estratégias de controlo definidas pelo Programa Nacional de Luta contra o 

Paludismo (PNLP), uma vez que a primaquina pode continuar a ser administrada como 

complemento aos regimes terapêuticos, em caso de necessidade. 

A população de A. arabiensis em Santiago revelou-se relativamente homogénea e com 

uma estrutura reduzida o que pode, por um lado, representar uma desvantagem por permitir 

uma provável dispersão dos genes de resistência. Por outro lado, essa relativa homogeneidade 

poderá representar uma vantagem para a introdução de um programa de controlo baseado na 

libertação de mosquitos transgénicos. 
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ABSTRACT  
 

Malaria is one of the main health problems worldwide and involves complex 

interactions between human, vector and parasite. As other parasitic and infectious diseases, 

malaria has had an important signature on evolution viewing the human genetic contribution to 

the disease susceptibility and outcome. 

Despite control measures have being applied for decades, malaria continues to be 

present on Santiago Island where it persists in low endemic condition. Nowadays, people 

present moderate manifestation, submicroscopic infection is detected, and vectors occur nearby 

susceptible populations. The frequency of the main human genetic polymorphism associated to 

malaria and the population structure of the vector are unknown.  

The general main objectives of this work were 1) to study two classic human genetics 

factors associated to malaria, namely sickle cell trait and glucose-6-phosphate dehydrogenase 

deficiency and to analyse a putative evolvement of other erythrocyte enzymopathy - pyruvate 

kinase deficiency) and 2) to analyse the population structure of the malaria vector, aiming at 

understanding malaria epidemiology and better designing of appropriate measures.  

The work addressed the detection of the allele associated to haemoglobin S and 

polymorphisms on the G6PD and PKLR genes in unrelated individuals (Infected and Non-

Infected), trying to assess a putative association with infection. Regarding mosquito vectors, a 

PCR-based analysis and genotyping of microsatellite loci of Anopheles arabiensis was carried 

out. 

Concerning HBB gene, the sickle cell trait frequency (Individual HbAS) was 6%, with 

HbS frequency of 5% and G6PD variants was 0,8% for G6PDA
-
 and 0,0% for G6PDMed. No 

association between genotypes of these two factors and infection was detected. As regards 

PKLR gene, no clear association was detected between polymorphisms and the state of 

infection but marked linkage disequilibrium among distant loci and loci in the gene was 

revealed only in the Non Infected individuals, which may mean that this could be a more 

conserved region selected in association to protection against the infection and/or disease.  

The genetic diversity of A. arabiensis, at the 11 microsatellite loci analysed, was 

moderate with values of He ranging from 0,481 to 0,522 and Rs from 4 to 5. The level of 

genetic differentiation, based on 7 polymorphic loci, was low but significant with a mean 

estimated pairwise FST of 0,012 (p<0,001), ranging from 0,001 to 0,023 between population 

pairs. The Kdr allele associated to insecticide resistance was not detected. 

The low frequency of G6PD-deficiency associated alleles (A
-
 and Med) have strong 

implication on the strategy for the malaria control defined by the National Programme of 

Malaria Control (PNLP) once primaquine must be administered as therapeutics regimen.  

The analysis of A. arabiensis from Santiago Island revealed a homogeneous and 

weakly structured population. This result, on one part may mean a disadvantage to the control 

of mosquito vectors as it may facilitate a putative dispersion of resistance genes. However, on 

the other part this homogeneity could make an introduction of transgenic vectors feasible. 
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I OBJECTIVOS 

I.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 
 

Decorridas mais de cinco décadas de luta contra a malária, a sua ocorrência na ilha de 

Santiago, embora numa escala que não constitui um problema grave de Saúde Pública, tem 

merecido especial atenção quer das autoridades locais, quer da comunidade internacional que 

vê com expectativa a possibilidade da sua eliminação. 

A malária enquanto doença envolve vários factores que influenciam na manifestação de 

complicações. Estes factores podem ser ambientais (intensidade de transmissão, co-infecções, 

serviços de saúde), relacionados com o parasita (virulência, resistência e recaídas ou 

recrudescências) e/ou com o hospedeiro (imunidade, co-morbilidades e factores genéticos).  

O carácter sazonal e irregular da transmissão da malária em Santiago não permite 

sempre uma abordagem de estudo sistemático da sua epidemiologia, mas tem sido objecto 

dalguma investigação e de vigilância continuada. Resultados de estudos, relativamente 

recentes, detectaram infecções subpatentes, assintomáticas e a circulação de populações 

parasitárias com a mutação associada com a resistência à cloroquina (pfcrtK76T) e alertaram 

para o perigo duma reemergência da doença (Alves et al., 2006; Arez et al, 1999). Apesar da 

pesquisa de existência de focos residuais não ter sido conclusiva, a detecção prévia de 

anticorpos contra formas sanguíneas e anti-esporozoítos (Alves, 2004), bem como o padrão 

moderado da doença numa população com imunidade relativamente fraca ou ausente, tornam 

relevante o estudo de factores genéticos da população humana que possam estar associados à 

doença e que possam fornecer indicações relativamente à política de terapêutica e manejo dos 

casos. Ademais, a prevalência de desordens genéticas importantes tais como, 

hemoglobinopatias e deficiências enzimáticas eritrocitárias não são conhecidas na população 

de Santiago.  

Relativamente ao mosquito vector, as várias tentativas de estudo do comportamento e 

da capacidade vectorial, bem como da resposta às medidas de controlo fracassaram, uma vez 

que, encontrando-se viveiros positivos durante todo o ano, a colheita de adultos, mesmo com 

auxílio de diferentes métodos de captura, nunca forneceu amostras com dimensão adequada. 

No entanto, a avaliação da variabilidade entre espécies e mesmo dentro duma mesma espécie é 

indispensável para a compreensão dos ciclos de transmissão e, consequentemente, para a 

compreensão da epidemiologia e controlo eficaz da malária. A variabilidade pode ser revelada 

pela heterogeneidade genética que lhe é subjacente através de estudos moleculares e genéticos 
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de genómica funcional e comparativa, recentemente facilitados pela publicação do genoma 

completo do A. gambiae, nomeadamente pela utilização de marcadores microssatélites 

(particularmente importantes nos estudos de genética de populações). Estes têm-se revelado 

como preditores do impacte de estratégias de controlo que visam monitorizar a reintrodução de 

vectores em áreas previamente controladas, avaliar o alastramento de genes resistentes a 

insecticidas ou refractários a P. falciparum (através de manipulação genética) em populações 

naturais devido ao fluxo genético que, regra geral, depende do grau de dispersão do vector e da 

existência de barreiras a esse fluxo. Para estes propósitos torna-se indispensável a 

compreensão da estrutura genética das populações do(s) vector(es). A avaliação do fluxo 

genético, indicador da direcção e taxa de dispersão entre populações e a estimativa do tamanho 

efectivo da população (N
e
), medida muito sensível a fortes reduções populacionais, podem 

constituir métodos eficazes na definição e avaliação de estratégias de controlo, particularmente 

nas que têm como objectivo a redução da abundância da população de vectores. 

O conhecimento da estrutura genética das populações vectoriais permite uma melhor 

compreensão da epidemiologia da malária e uma definição de estratégias de controlo mais 

adequadas. Além disso, fornece ainda informações sobre a possibilidade de a área de estudo 

constituir uma possível zona para a introdução e avaliação de estudos com mosquitos 

transgénicos, um dos métodos alternativos de controlo particularmente nos casos em que o 

vector apresenta hábitos exofílicos, o que o torna menos susceptível às medidas (-Insecticide 

residual spraying-IRS e/ou insecticide-treated mosquito nets-ITN) que têm contribuído para o 

sucesso na diminuição do fardo da malária nalgumas áreas (; Barnes et al., 2005; Bhattarai et 

al., 2007; Collins et al., 2000; Nyarongo et al., 2006; Sharp & le Sueur, 1991; Temu & Yan, 

2005). 

Como acima mencionado, o desenlace da infecção depende de factores do hospedeiro 

humano que poderão afectar a intensidade da infecção, nomeadamente de polimorfismos dos 

eritrócitos, destacando-se de entre eles os responsáveis pela anemia das células falciforme e 

pela deficiência em G6PD. Esta última é particularmente importante em Cabo Verde, onde é 

administrada a primaquina como gamonticida, fármaco que potencia efeitos fatais em 

indivíduos portadores dessa deficiência enzimática (Bouma et al., 1995).  

Estudos recentes em roedores associaram a deficiência em PK a uma menor 

susceptibilidade à doença e em humanos essa deficiência é considerada a causa mais comum 

de anemia hemolítica hereditária não esferocítica. Sabendo que muitos polimorfismos 

intragénicos têm sido descritos no locus (PKLR) que codifica a enzima, acreditamos que a 
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deficiência em PK possa afectar a susceptibilidade à malária nos humanos e, Cabo Verde, 

pelas suas características (imunidade praticamente ausente ou reduzida, parasitémias elevadas 

mas morbi/mortalidade reduzida), seria uma área privilegiada para o seu estudo. 

Por outro lado, a inexistência de estudos que permitam uma melhor definição de 

estratégias de controlo do vector, nomeadamente no que concerne à estrutura da população, 

confere uma importância adicional, particularmente, na óptica da procura de estratégias 

sustentáveis no tempo. 

 

I.2  OBJECTIVOS 
 

Pelo exposto acima, estabeleceram-se os seguintes  

Objectivos gerais: 

1- Estudar três factores do hospedeiro, associados à susceptibilidade/resistência à malária 

– hemoglobinopatia (anemia falciforme) e deficiências enzimáticas eritrocitárias 

(G6PD e PK) e avaliar a sua relação com o estado de infecção. 

 

2- Estudar a estrutura genética das populações de mosquitos vector e sua relação com 

aspectos do controlo da malária na ilha. 

 

Objectivos específicos 

1.1- Investigar a frequência do alelo HbS determinante da presença de células sanguíneas 

falciformes; 

1.2- Investigar a frequência do alelo determinante da deficiência em G6PD mais frequente 

em África;  

1.3- Investigar a frequência de algumas mutações e polimorfismos relacionados com a 

deficiência na piruvato cinase e pesquisa de novos polimorfismos no gene PKLR e sua 

potencial associação à malária;  

 

2.1-  Analisar a diversidade genética na ilha; 

2.2-  Estimar o tamanho efectivo da população e o seu equilíbrio genético; 

2.3-  Analisar a diferenciação genética entre populações de diferentes localidades da ilha. 
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II INTRODUÇÃO 

II.1 MALÁRIA  

II.1.1 Perspectiva histórica 

A malária é considerada, conjuntamente com a Tuberculose, o VIH/SIDA e as 

infecções intestinais, uma das principais causas de morte por doenças infecciosas a nível 

mundial. A malária provoca, de acordo com a World Health Organization (WHO, 2005a), 

300-500 milhões de novos casos anualmente, dos quais cerca de 1,3 a 3 milhões resultam em 

óbitos, principalmente no continente Africano onde a doença é endémica. A doença persiste 

principalmente em áreas pobres e subdesenvolvidas, estimando-se que cerca de 40% da 

população mundial esteja em risco. Mais de 60% dos casos e 80% das mortes ocorrem na 

África sub-Sahariana, atingindo principalmente crianças com idade inferior a 5 anos e 

grávidas; os restantes distribuem-se pelo Sudeste Asiático, Oceânia, Índia e América Latina 

(Fig.II.1), perfazendo um total de 109 países atingidos (WHO, 2008).  

 

 

Fig. II.1 Mapa da endemicidade da malária no globo (adaptado de WHO, 2005b). 

 

A partir do século XX, vários programas com o objectivo de prevenir e controlar a 

doença foram desencadeados, mas, apesar dos esforços mundiais de erradicação
1 

empreendidos 

nas décadas de 50 e 60, dos subsequentes programas para o controlo da doença e de um 

decréscimo na mortalidade infantil geral, a incidência da malária sofreu um aumento durante a 

sua última década (Snow et al., 2001). Isto foi atribuído principalmente à resistência 

desenvolvida pelo parasita aos fármacos antimaláricos, à migração de populações, à 

globalização em negócios e comércio e ao aumento de viagens de populações de países não 

                                                           
1 Erradicação, de acordo com WHO (2006a), define-se como uma permanente redução a 0 da incidência global da 

infecção malárica causada por um agente específico, i.e., a uma espécie particular do parasita que causa malária. 
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endémicos para áreas endémicas (Ashley et al., 2006). Recentemente, viu-se renovado o 

interesse pela malária, após os sucessos obtidos com a criação da organização Multilateral 

Initiative on Malaria (MIM) em 1997, que permitiu a angariação de fundos que possibilitaram 

a sequenciação dos genomas do Plasmodium e do Anopheles, ferramentas importantes, entre 

outras, para a identificação de novos alvos terapêuticos e marcadores de resistência a fármacos 

e a insecticidas, respectivamente, vacinas de DNA e tecnologia de insectos trangénicos 

(Collins et al., 2000; Doolan & Hoffman, 2001). Com o lançamento e a implementação da 

iniciativa Roll Back Malaria (RBM) em 1998 pela WHO, UNICEF, PNUD e BANCO 

MUNDIAL (Nabarro & Tayler, 1998; Nabarro & Mendis, 2000) conjuntamente com outras 

iniciativas de organismos internacionais e bilaterais, tem-se vindo a assistir nos últimos anos a 

uma grande redução no fardo atribuído à malária num grande número de países (Bhattarai et 

al., 2007; Ceesay et al., 2008; O’Meara et al., 2008; WHO, 2008) na sequência do tratamento 

efectivo (com combinações terapêuticas baseadas em artemisinina - CTA) e programas de 

controlo vectorial. Estima-se que estes recentes sucessos tenham reavivado o interesse na 

possibilidade da eliminação da doença, mesmo onde a medida não era considerada factível 

(Greenwood & Targett, 2009). Essa esperança começa, entretanto, a ficar ensombrada pelos 

novos desafios que se impõem mediante relatos de resistência do mosquito vector aos 

insecticidas (Anto et al., 2009) e da diminuição da sensibilidade dos parasitas aos novos 

fármacos (Noedl et al., 2008; Touré et al., 2008; Lim et al., 2010). 

 

II.1.2 Conceito 

A doença é uma parasitose causada por protozoários pertencentes ao género 

Plasmodium, família Plasmodiidae, ordem Haemosporida, classe Hematozoa, filo 

Apicomplexa e a sua transmissão natural entre humanos é feita pela picada infectante de 

fêmeas de mosquitos do género Anopheles que necessitam de sangue para a maturação dos 

ovos. O genéro Plasmodium inclui cerca de 200 espécies que afectam anfíbios, répteis, aves e 

mamíferos, sendo maioritariamente parasitas de aves (Ayala et al., 1998). Presentemente 

considera-se que a malária humana é causada por cinco espécies de Plasmodium (Pain et al., 

2008; White, 2008): Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, 

Plasmodium malariae e Plasmodium knowlesi, os quais apresentam diferente distribuição 

geográfica, padrões de recaída e de resposta aos medicamentos disponíveis. No entanto, em 

países endémicos, os indivíduos podem apresentar infecções mistas
2
 e/ou múltiplas

3
 (Bruce et 

                                                           
2 Infecção mista - infecção por mais que uma espécie de Plasmodium. 
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al., 2000). As formas mais severas da doença são causadas por P. falciparum, o principal 

responsável pelo peso da morbilidade e mortalidade por malária.  

A doença representa um fardo financeiro directo e indirecto quer para as famílias quer 

para a sociedade, tendo em conta os custos da prevenção, cuidados de saúde, duração da 

doença, dias de trabalho perdidos e morte prematura (Bloland, 2002; Duarte et al., 2004; 

Heggenhougen et al., 2003). 

 

II.1.3 O ciclo de vida de Plasmodium humano e patogénese 

O ciclo de vida do Plasmodium é complexo (Fig. II.2), pois inclui uma fase sexuada 

que ocorre num hospedeiro invertebrado (hospedeiro definitivo) e uma assexuada que decorre 

num hospedeiro vertebrado (hospedeiro intermediário) em duas fases: uma exo e uma intra-

eritrocitária. Na malária humana o hospedeiro definitivo é, como referido anteriormente, o 

mosquito fêmea do género Anopheles, de hábito hematofágico.  

 

 

Fig. II.2 Ciclo de vida de plasmódios que infectam o homem (retirado e adaptado de www.cdc.gov) 

 

 

Fase assexuada, esquizogónica, intrínseca ou ciclo esquizogónico 

A fase assexuada inicia-se quando uma fêmea infectada pica e inocula com a saliva, no 

espaço intradérmico, mais raramente, directamente na corrente sanguínea, do hospedeiro 

intermediário, 8-15 esporozoítos, que, aproximadamente 30 minutos depois (Baker, 2003), 

atingem através da circulação do sangue, as células do parênquima do fígado – os hepatócitos. 

                                                                                                                                                                                
3 Infecção múltipla - infecção por populações diferentes de uma mesma espécie. 
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Ali se transformam, desenvolvem-se e dividem-se por mitoses sucessivas, dando origem aos 

merontes ou esquizontes pré-eritrocitários que se rompem e libertam milhares de merozoítos 

na corrente sanguínea, invadindo os eritrócitos. Esta fase, denominada de exo-eritrocitária, é 

assintomática e pode durar 5-15 dias, dependendo da espécie de Plasmodium. Em P. vivax e P. 

ovale alguns trofozoítos não chegam a desenvolver-se de imediato, permanecendo latentes 

(hipnozoítos) durante semanas, meses ou mesmo anos (Garnham, 1985; Wallace & Geoffrey, 

2002). Por mecanismos ainda desconhecidos, estes desenvolver-se-ão mais tarde, originando 

novos esquizontes e merozoítos que invadem os eritrócitos, sendo portanto responsáveis pelos 

relapsos, recurrências ou verdadeiras recaídas, característicos dessas duas citadas espécies. 

Inicia a fase denominada ciclo eritrocitário com a libertação dos merozoítos na circulação e 

subsequente invasão dos eritrócitos, 1-2 minutos após a adesão daqueles a receptores da 

membrana destas células (Wipasa et al., 2002). Cada espécie possui capacidades diferentes de 

invadir eritrócitos maduros ou imaturos. Após a invasão dos eritrócitos, os parasitas 

desenvolvem-se sob a forma de trofozoíto, que cresce e se transforma em esquizonte 

eritrocitário que contém muitos merozoítos. Durante esse processo o parasita induz um 

aumento de permeabilidade da membrana do eritrócito permitindo-lhe captar nutrientes e 

eliminar produtos do seu metabolismo (Olszewki et al., 2009). O parasita digere também cerca 

de 70% da hemoglobina do eritrócito (Barnwell & Galinsky, 1998; Krugliak et al., 2002).  

O tempo de desenvolvimento nos eritrócitos humanos varia de 48 ou 72 horas e o 

número de merozoítos produzidos varia de 8-32, dependendo da espécie de Plasmodium. Os 

merozoítos libertos por rompimento da membrana do eritrócito infectado, irão invadir outros 

eritrócitos, iniciando-se assim um novo ciclo (White, 2003a). Esta fase do ciclo que decorre 

com o rompimento dos glóbulos infectados e libertação de parasitas e substâncias na 

circulação sanguínea está associado à patogénese da doença e com as suas manifestações 

clínicas (Mackintosh et al. 2004). Segundo Garnham (1985) o período de prepatência
4
, termo 

parasitológico, é variável com as espécies e, dentro de cada espécie, com as populações do 

parasita, não devendo ser confundido com o período de incubação
5
. Este está na dependência 

directa do ciclo esquizogónico e é influenciado por factores inerentes ao hospedeiro e à 

virulência das populações do parasita em presença.  

Alguns merozoítos diferenciam-se em gametócitos, micro e macrogametócitos 

(masculino e feminino, respectivamente) – as formas sexuadas do parasita que só prosseguirão 

                                                           
4 Período de prepatência - intervalo de tempo que decorre entra a picada infectante e a aparição de parasitémia. 
5 Incubação - termo clínico que se define como o intervalo de tempo que medeia entre a picada infectante e o 

aparecimento de sintomas. 
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o seu desenvolvimento no estômago duma fêmea de Anopheles, caso sejam ingeridos quando 

duma refeição de sangue.  

 

Fase sexuada, esporogónica, de incubação extrínseca ou ciclo esporogónico  

Depois da ingestão de sangue infectado com gametócitos, estes, se maduros, libertam-

se dos eritrócitos no intestino médio (estômago) do mosquito e transformam-se em gâmetas 

(macro e microgametócitos). Do macrogametócito liberta-se um macrogâmeta enquanto que do 

microgametócito se formam 5-8 microgâmetas móveis, por um processo de exflagelação. Por 

fertilização do macrogâmeta pelo microgâmeta forma-se, no lúmen do intestino médio, o 

zigoto, única forma diplóide do ciclo de vida. Inicialmente, este é imóvel. Após divisão 

meiótica, por um período que varia entre 18-24 horas, forma-se o oocineto, forma móvel e 

haplóide que penetra as células epiteliais do intestino médio e se instala na superfície exterior, 

junto à membrana basal, onde adquire forma globular, originando o oocisto. Este aumenta de 

volume e, por mitoses sucessivas, dá origem a formas móveis e alongadas - os esporozoítos 

(4000 segundo Rosenberg & Runsiwongse, 1991; 8000 segundo Sinden & Gilles, 2002). 

Quando o oocisto rompe, lança no hemocélio os esporozoítos que invadem o corpo do 

mosquito. Estes migram para os ácinos das glândulas salivares onde se tornam infectantes após 

algum tempo de amadurecimento e passam para os canais salivares donde saem com a saliva 

quando de novas refeições de sangue. A duração deste ciclo depende da temperatura 

ambiental, tendendo a ser mais curto quanto maior for a temperatura; abaixo dos 15 ºC e acima 

dos 33ºC, não se processa (White, 2003a). 

 

II.1.4 Manifestações clínicas 

Como resultado duma infecção, as manifestações clínicas podem ser bastante variáveis, 

indo desde uma infecção assintomática à malária grave e morte.  

Os sintomas típicos da malária não são específicos (Clark & Scofield, 2000). 

Caracteriza-se por um acesso febril com sudorese e calafrio, cefaleia, mialgia, náusea e falta de 

apetite, muito semelhante a outras patologias, como por exemplo a gripe, o que pode conduzir 

a um problema de diagnóstico tardio da doença. A periodicidade do quadro clínico depende da 

espécie de Plasmodium, podendo ser Terçã (48 em 48horas) em P. falciparum, P. vivax e P. 

ovale, Quartã (72 em 72 horas) em P. malariae e diária (24 horas) em P. knowlesi. A 

intensidade desse quadro depende, por um lado, da exposição prévia ao parasita, pois, de 

acordo com Marsh (2002) e Warrel (2002) a exposição contínua a picadas infectantes de 
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mosquitos, confere à população humana, em áreas altamente endémicas, uma certa tolerância 

devido a imunidade adquirida e, por outro lado, nas populações ditas não imunes (ex: crianças 

com idade inferior a cinco anos, grávidas, viajantes provenientes de áreas não endémicas e de 

zonas de baixa transmissão) ou em indivíduos com um diagnóstico tardio da doença ou, ainda, 

albergando parasitas resistentes ao tratamento em curso, a malária por P. falciparum pode ser 

fatal. Neste último caso, a infecção pode ter como consequência várias complicações, como 

por exemplo: a insuficiência renal, o edema pulmonar, anemia severa, choque, convulsões e 

coma (Miller et al, 1994; Warrel & Gilles, 2002; Wipasa et al, 2002; WHO, 2002), resultantes 

duma exacerbada demanda de metabolitos devido à rápida proliferação das células parasitárias 

associada aos efeitos de lise massiva dos eritrócitos e aos danos tecidulares provenientes do 

sequestro dos eritrócitos parasitados no interior da microvasculatura (Mackintosh et al. 2004). 

A severidade da doença depende, também, da virulência da espécie e das populações 

do parasita infectante, da intensidade de infecção, da intensidade de transmissão, do estado 

imunológico da pessoa infectada (Mackinnon et al., 2005; Wipasa et al, 2002), sendo 

determinante os factores imunogenéticos do hospedeiro humano (Greenwood, 1991; Grupta et 

al, 1999). Em suma, pode-se afirmar que a resposta clínica à infecção malárica depende de 

factores relacionados com o parasita, com o hospedeiro e de factores sócio-geográficos, 

dependendo o seu desfecho da combinação desses factores (Miller et al., 2002; Weatherall et 

al., 2002) (Tabela II.1). 

 

Tabela II.1 Factores que influenciam a resposta clínica da infecção malárica. 

Factores do parasita Factores do hospedeiro Factores sócio-geográficos 

 

Espécies  

População 

Capacidade de multiplicação  

Cito - aderência  

Formação de roseta  

Resistência medicamentos  

Antigenicidade 

 

Imunidade  

Estado de saúde  

Resposta inflamatória 

Idade  

Genética   

Gravidez 

 

Mudanças climáticas 

Intensidade de transmissão 

Acessibilidade ao tratamento 

Factores culturais e económicos  

Selectividade dos eritrócitos 

 

Fonte: Adaptado de Weatherall et al. (2002). 

 

II.1.5 Controlo genético da Malária 

A resistência inata à malária foi primeiramente notada por J. B. S. Haldane quando em 

1948 reportou uma frequência extremamente elevada de Talassémia em grupos raciais de 
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regiões do Mediterrâneo, sugerindo que a doença teria estado sob efeitos de selecção devido à 

vantagem selectiva dos heterozigóticos à malária (Min-Oo & Gros, 2005).  

Essa observação resultou na investigação, nos anos subsequentes, de factores genéticos 

subjacentes à patogénese da malária e outras doenças infecciosas, tendo sido confirmada por 

vários estudos independentes, após a primeira demonstração feita por Allison (1954), que 

variantes genéticos influenciavam o estabelecimento, a progressão, a severidade e o desenlace 

da infecção no homem, elegendo assim, a variação genética como um dos principais 

determinantes de susceptibilidade às doenças infecciosas mais comuns (Hill, 2001a). 

 A compreensão e identificação do mecanismo natural de defesa do hospedeiro e a 

interacção entre estes e os factores genéticos do parasita são cruciais para a definição de 

estratégias profiláticas e terapêuticas (Fortin et al., 2002; Kwiatkowski, 2005).  

 

II.1.5.1 Factores genéticos que influenciam a infecção malárica nas populações 
humanas 

A malária é a doença infecciosa que mais contribuiu para a descoberta de factores 

genéticos responsáveis pela susceptibilidade/resistência do hospedeiro, sendo relatado como a 

mais forte pressão selectiva na história recente do genoma humano (Kwiatkowski, 2005). 

A componente genética da susceptibilidade da malária é complexa e multigénica, 

estando relatados uma variedade de polimorfismos
6
 genéticos que influenciam quer a 

patogénese, quer diferentes respostas do hospedeiro à infecção (Min-Oo & Gros, 2005; Tuite 

& Gros, 2006; Williams, 2006). Essa investigação tem sido feita com recurso a várias 

estratégias, de entre as quais, a epidemiologia genética, estudos de desequilíbrio de linkage e 

de associação (caso-controlo), testes de genes candidatos e mapeamento genético, usando 

modelos animais (Fortin et al., 2002; Min-Oo & Gros, 2005), sendo que na sua maioria os 

genes candidatos da malária tenham sido seleccionados devido a sobreposição geográfica de 

certas desordens com a doença ou com a sua conhecida fisiopatologia (sempre com base em 

dados epidemiológicos). 

 

II.1.5.2 Desordens genéticas  

As desordens genéticas da hemoglobina são as doenças monogénicas mais prevalentes 

nos humanos (Flint et al., 1998; Weatherall, 2001). A sobreposição da distribuição geográfica 

                                                           
6 - Polimorfismo - qualquer sítio na sequência de ADN presente na população em mais de um estado. 
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dessas desordens com áreas onde a malária é ou foi altamente endémica tem sido atribuído à 

pressão selectiva do parasita sobre o genoma humano, sugerindo que a alta frequência de 

certas variantes genéticas, letais em homozigotia, é mantida devido à protecção que conferem à 

doença (Modell & Darlison, 2008).  

Vários polimorfismos genéticos têm sido reportados como protectores à malária. No 

entanto, os mais comuns e mais bem caracterizados, são os que envolvem proteínas específicas 

e enzimas dos eritrócitos descritos na Tabela II.2. 

 

Tabela II.2 Descrição e mecanismo de protecção à malária de variantes eritrocitárias mais comuns. 

Variantes In vitro In vivo 

Eritrocitárias 
Invasão/crescimento Fagocitose Caso-controlo 

HbAS 
↓invasão/multiplicação 
(baixa concentração O2) 

↑Susceptibilidade à 
fagocitose 

Protecção: malária severa (60-90%);  
mortalidade 50% 

HbAC 
 
Normal 

 

N/A 
Redução risco: malária clínica (29%);  
malária severa (47 -80%) 

HbCC ↓multiplicação;  

↑susceptibilidade à 

fagocitose 

 

Redução risco malária clínica (90%) 

HbAE 
↓invasão parasitas (25%) 

↑susceptibilidade à 

fagocitose 
Redução do risco complicações 

(Odds reduzido 6.9x) 

HbEE ↓invasão/multiplicação 
↑susceptibilidade à 
fagocitose 

N/A 

α-talassémia 
 Invasão normal 

 ↓multiplicação 
Sem diferença  
dos controlos 

Redução do risco malária severa 
(risco = 0,4 - 0,66) 

 
β-talassémia 

  
 Inconclusivo 

 
↑susceptibilidade à 
fagocitose 

Protecção à admissão hospitalar 
para a malária (50%) 

Deficiência G6PD 
 ↓crescimento sob stress  
  oxidativo 

↑susceptibilidade à 
fagocitose 
(fase em anel) 

 
Protecção às mulheres (htz) à  
malária não severa; Protecção aos 
homens e mulheres (htz) à malária 
 severa (50%) 

Deficiência em PK   Desconhecido Desconhecido Desconhecido 

Fonte: Adaptado de Min-Oo & Gros (2005) 

↓, diminuição; ↑, aumento; htz, heterozigóticas. 

 

 

Hemoglobinopatias  

A homozigotia do alelo da Hemoglobina S (HbS) é a responsável pela anemia das 

células falciformes, doença que confere ao seu portador uma esperança de vida bastante curta, 

enquanto o heterozigótico HbAS, portador do traço falciforme, confere um fenótipo menos 

severo. Indivíduos heterozigóticos, especialmente crianças de tenra idade parecem protegidas 
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da malária severa e morte (Aidoo et al., 2002; Ayi et al., 2004; Hill, 1998). Embora o 

mecanismo pelo qual o alelo HbS medeia a protecção não seja claro, estudos in vitro propõem 

a diminuição da capacidade na invasão e crescimento do parasita nos eritrócitos e um aumento 

da remoção dos glóbulos vermelhos infectados pelo baço (Ayi et al., 2004; Carlson et al., 

1994; Weatherall, 1996). A variante HbS distribui-se pelos países da África sub-Sahariana, 

Médio Oriente e parte do subcontinente Indiano com frequências que variam entre 5-40% ou 

mais da população. 

Estudos relativamente recentes também têm implicado as hemoglobinas C (HbC) e E 

(HbE) como outras variantes que, quer em heterozigotia quer em homozigotia, conferem 

protecção à malária (Agarwal et al., 2000; Fairhurst et al., 2003; Hutagalung et al., 1999; 

Mondiano et al., 2001). No entanto, se para a variante HbC, estudos de caso-controlo 

confirmam as provas fornecidas pela sobreposição de elevadas frequências do alelo com áreas 

geográficas endémicas de malária, o mesmo não acontece com a variante HbE, tornando assim 

os seus efeitos protectores menos conclusivos (Min-Oo & Gros, 2005). 

As Talassémias, grupo heterogéneo de desordens genéticas mais comuns em todo o 

mundo resultam duma ausência ou síntese deficiente das cadeias da globina (α- ou β-globina) 

(Durmas et al., 1996; Huisman et al., 1997; Weatherall, 2001, 2000). Algumas variantes (α- e 

β-Talassémias) apresentam frequências elevadas em regiões diferentes do globo onde a malária 

é ou foi endémica (África Ocidental e Central, Bacia do Mediterrâneo, Médio Oriente, Sul e 

sudeste Asiático, sul da China e Ilhas do Pacífico), evidenciando efeitos duma selecção 

positiva tendo em conta a protecção que confere aos seus portadores, permitindo que 

sobrevivam às infecções por P. falciparum devido a, entre outros mecanismos, uma maior 

resposta na remoção dos glóbulos parasitados, menor susceptibilidade à agregação das células 

e elevada acumulação de antigénios à superfície dos glóbulos, facilitando o reconhecimento 

destes pelo sistema imune (Allen et al., 1997; Ayi et al., 2004; Carlson et al., 1994; Williams 

et al., 2002). No entanto, segundo Min-Oo & Gros (2005), embora as evidências de estudo 

epidemiológicos de caso-controlo e in vitro apontem para protecção, a natureza desse efeito 

protector não está totalmente compreendido, uma vez que os resultados não são coincidentes 

nem comuns a todos os tipos de Talassémias. 

 

Enzimopatias eritrocitárias 

A deficiência em glucose-6-fosfato-desidrogenese (G6PD), desordem ligada ao 

cromossoma X, está também geograficamente relacionada com a malária (África e 

Mediterrâneo). Esse efeito de selecção é suportado pelas baixas parasitémias presentes em 
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indivíduos deficientes em relação a indivíduos normais em países da África Ocidental e 

Oriental, onde a frequência da variante denominada A
-
 atinge os 5-25% (Enevold et al, 2005; 

Saunders et al., 2005), tendo sido demonstrado que mulheres heterozigóticas e homens, 

hemizogóticos, apresentam um risco significativamente reduzido (≈50%) de desenvolverem 

malária grave (Allison & Clyde, 1961; Beiguelman et al., 2003; Ruwende et al., 1995; 

Saunders et al., 2002; Tishkoff et al, 2001). Essa protecção tem sido atribuída à diminuída 

capacidade dos parasitas para sobreviverem ao stress oxidativo e à remoção mais eficiente de 

células deficientes parasitadas, por apresentarem um maior número de marcadores indutores de 

fagocitose à sua superfície que células normais parasitadas (Cappadoro et al., 1998). 

Consensos quanto aos mecanismos e níveis de protecção à malária relativamente aos diferentes 

estados da deficiência não foram ainda atingidos (Guindo et al., 2007; Prchal & Gregg, 2005).  

A piruvato cinase (PK) catalisa a conversão do fosfoenolpiruvato em piruvato, gerando 

a Adenosina Trifosfosfato (ATP) nos eritrócitos. A sua deficiência afecta quer a sobrevivência 

dos eritrócitos quer a maturação dos eritróides progenitores (Prchal & Gregg, 2005). A 

deficiência está amplamente distribuída, sendo mais comum entre indivíduos no Norte da 

Europa, China e entre alguns grupos étnicos ou raças, estimando-se que a prevalência de 

heterozigóticos na população humana atinge valores entre 1-3,6%, sendo menor nos Africanos 

que nos Caucasianos (Allison, 2009).  

Dado que a severidade da hemólise em pacientes PK-deficientes é bastante variável, 

não existem estudos sistemáticos que possam fornecer mais informação e que pudessem servir 

de indicadores da existência duma pressão selectiva positiva. No entanto, recentemente, essa 

deficiência foi associada com a malária em modelos roedores (Min-Oo et al., 2003). Essa 

associação foi estendida a humanos com base em estudos in vitro em que foi usado sangue de 

indivíduos PK-deficientes (Ayi et al., 2008; Durand & Coetzer, 2008), tendo-se verificado uma 

significativa redução na multiplicação do P. falciparum em cultura. Estes dados carecem de 

validação através de estudos de linkage e/ou de associação em áreas de actividade 

malariológica.  

 

Outros polimorfismos eritrocitários 

Outras desordens dos eritrócitos têm sido associadas à malária, nomeadamente as 

relacionadas com polimorfismos de genes que codificam proteínas da sua membrana (Roberts 

et al., 2004), destacando-se de entre elas a ovalocitose, cuja herança do traço dominante ocorre 

com alta frequência em países malarígenos do Sudeste Asiático. Esta anomalia, provocada por 

uma delecção no gene que codifica a proteína banda 3 da membrana eritrocitária (Allen et al., 
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1999; Hill, 1998), é caracterizada por conferir rigidez e forma ovalada aos eritrócitos e é letal 

em homozigotia. No estado heterozigótico parece conferir protecção à malária cerebral pois 

supõe-se que a deformação e rigidez da membrana dos glóbulos infectados interfira na adesão 

destes ao endotélio vascular do cérebro. No entanto alguns estudos, in vitro, apontam para uma 

redução da invasão dos eritrócitos deformados (Genton et al., 1995; Weatherall & Clegg, 

2002).  

Um outro importante polimorfismo de proteínas da membrana relaciona-se com o 

antigénio Duffy/receptor quemocina (ADRC) que medeia a invasão de P. vivax, estando 

fortemente implicado na protecção, na África Ocidental e Central. Nestas regiões, a 

prevalência de indivíduos que não possuem este grupo de antigénios (Duffy-negativos) é 

extremamente elevada e a infecção por P. vivax é praticamente ausente (Allison, 2009; 

Kwiakowski, 1999; Weatherall et al., 2002). Essa protecção tem sido relacionada com a 

alteração na expressão do gene que cofifica o receptor quemocina, devido a uma modificação 

num ponto no motivo GATA-1 do factor de transcrição de eritróides, impedindo a ligação e 

subsequente invasão de P. vivax. De acordo com Allison (2009), embora o ADRC negativo 

permaneça um bom exemplo de resistência inata à infecção, esta pode ser considerada uma 

resistência relativa e não absoluta à transmissão do P. vivax, uma vez que vários estudos 

recentes apontam para a possibilidade da existência de outro(s) receptor(es) diferentes 

(Cavasini et al, 2007; Ryan et al., 2006), tendo em conta a ocorrência da infecção em 

indivíduos Duffy-negativos. 

As glicoforinas (glicoforina A, B, C), sialoglicoproteínas expressas na membrana dos 

eritrócitos e envolvidas na invasão de P. falciparum (Paslov et al., 1982; Thompson et al., 

2001) têm sido relacionadas com protecção contra a malária pois a não expressão dessas 

proteínas impede a invasão dos eritrócitos deficientes pelo parasita. Não obstante essas 

evidências, apenas a variante da glicoforina C - Gerbich negativo (Ge
-
), que resulta duma 

delecção no exão 3 do gene promotor dessa proteína parece ter uma distribuição geográfica 

que permite associá-la a uma pressão selectiva positiva e, consequentemente à protecção à 

malária (Maeir et al., 2003), encontrando-se em alta frequência na Papua Nova-Guiné, região 

endémica da malária (Patel et al., 2004). Estudos in vitro sugerem que a delecção confere 

protecção impedindo a invasão duma subpopulação do parasita que estabelece a ligação ao 

eritrócito através do antigénio de ligação ao eritrócito 140 (EBA-140) e, ainda, através de 

mecanismos semelhantes ao da ovalocitose acima descrito, uma vez que a deficiência confere 

também essa alteração (Patel et al., 2001). Segundo Williams (2006) não existem no entanto 
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evidências clínicas de protecção, impondo-se a necessidade de estudos caso-controlo que 

ratifiquem a importância desse polimorfismo.  

Para além dos já assinalados, outros polimorfismos de proteínas da membrana 

eritrocitária têm sido relacionados com a malária. Destes, alguns atingem altas frequências em 

regiões onde a malária é endémica, elegendo os seus promotores como candidatos à protecção, 

sendo de realçar o responsável pela expressão do receptor de complemento tipo 1 

(Complement Receptor 1- CR1), determinante da formação de rosetas (Rowe et al., 1997) e 

consequentemente com envolvimento na fisiopatologia da malária severa. Entretanto, dada a 

variedade de observações em estudos diferentes realizados em áreas e situações 

epidemiológicas diferentes (Cockburn et al., 2004; Nagayasu et al., 2001; Thathy et al., 2005) 

o seu papel na protecção/susceptibilidade necessita de ser aprofundado (Williams, 2006). 

 

Outros factores genéticos do Hospedeiro  

A demonstração da importância dos promotores de proteínas que regulam a resposta 

imune ficou patente quando dos estudos epidemiológicos que associaram o antigénio de 

linfócito humano (Human Leukocyte Antigen-HLA), proteínas que participam na apresentação 

de antigénios, à susceptibilidade/resistência à Malária Cerebral (Hill et al. 1991) e a várias 

doenças infecciosas, nomeadamente HIV, Hepatites B, Tuberculose, Febre Tifóide e Lepra, 

sugerindo que estas terão exercido pressão selectiva e contribuído para um grande número de 

polimorfismos detectados, principalmente os localizados em sítios críticos de ligação a 

epítopos (Cooke & Hill, 2001). Com o interesse desencadeado pela descoberta, outros 

polimorfismos noutros promotores de genes do complexo de histocompatibilidade maior (ou 

Major Histocompatibility Complex – MHC) foram implicados.  

Assim, existem fortes indícios de associação entre variantes de HLA Classes I e II e 

susceptibilidade à malária por P. falciparum em certas partes da África, onde, segundo Hill et 

al. (1991) a variante HLA-Classe I-Bw53 e o haplótipo HLA-Classe II-DRB1*1302-

DQB1*0501 conferem, de forma independente, resistência a manifestações de gravidade, 

como sejam a anemia severa e a malária cerebral. Estudos mais recentes sugerem que a 

variante HLA-B53 pode estar associada à lise de formas hepáticas de P. falciparum que 

possuam um epítopo, o LAS-1 (liver stage antigen-1) reconhecido pelos linfócitos T-

citotóxicos (CD8
+
) (Hill et al., 1992a,b). Essa correlação do HLA é no entanto variável, tendo 

em conta a diversidade genética do parasita e a sua variação em regiões geográficas diferentes. 

Polimorfismos em regiões promotoras do péptido que codifica um outro MHC, o factor 

da necrose tumoral-α (ou tumor necrose factor-α - TNF-α), citocina importante na activação do 
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sistema imune e na patogénese da malária cerebral, estão também associados à malária grave 

(McGuire et al., 1999, 1994). Um dos polimorfismos, a variante TNF-α-308 é responsável pela 

expressão aumentada de TNF-α e está associado a um maior risco de malária cerebral em 

vários grupos africanos, parecendo também estar associado à susceptibilidade à lepra e à 

leishmaniose. Uma outra variante, o TNF-α-376 influencia o factor de adesão e está associada 

também a um risco maior de malária cerebral na África Ocidental e oriental, enquanto o TNF-

α-238 é associada à anemia grave e baixo nível de TNF no plasma.  

Um estudo de grandes dimensões realizado na Gâmbia por Jepson et al. (1997), 

utilizando 276 pares de gémeos para análise e estimativa da herança de diferentes respostas 

imune, revelou que os genes do MHC contribuem apenas para uma pequena fracção da 

hereditariedade, havendo um grande contributo dos genes não-MHC. Destes, a partir de 

estudos clínicos, epidemiológicos e in vitro tem-se destacado o gene para receptor da vitamina 

D que influencia a resposta imune e a resistência a várias doenças infecciosas, como sejam a 

tuberculose, lepra a infecção por HIV e hepatite B (Rook, 1988; Roy et al. in Hill et al, 1997; 

Hill, 1998; Weatherall & Clegg, 2002). 

Os mecanismos envolvidos no sequestro das células parasitadas e as diferentes 

respostas à infecção malárica por P. falciparum também despertaram interesse para o estudo de 

possíveis associações entre polimorfismos das moléculas envolvidas na adesão e a patogénese 

da malária severa, tendo sido detectados, em estudos diferentes, resultados nem sempre 

concordantes quer para variantes das moléculas CD36 (Aitman et al., 2000; Newbold C et al., 

1997; Omi et al., 2003; Pain et al., 2001) quer para as variantes das CD45 (ou ICAM1) 

(Bellamy et al. 1998; Fernandez-Reyes et al., 1997; Kun et al., 1999), considerados os 

principais receptores endoteliais. 

Para além dos supracitados, um grande número de polimorfismos envolvendo outras 

citocinas, efectores imunes e moléculas de adesão tem sido também associado à 

susceptibilidade/resistência (Hunt & Grau, 2003; Koch et al., 2002; Sedegah et al., 1994; 

Walley et al, 2004), podendo afirmar-se, de acordo com Allison (2009), que a resistência à 

malária é complexa, envolvendo, não apenas os genes que controlam a resistência inata, 

importante para a sobrevivência na primeira infância, mas também os genes que regulam o 

sistema imune, importantes na mediação da resposta protectora que confere resistência aos 

adultos em zonas hiperendémicas.  

Esses estudos têm contribuído dalgum modo para a compreensão da interacção 

parasita-hospedeiro-ambiente e consequentemente para a pesquisa de novos instrumentos de 

controlo. 
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II.1.6 Vector da malária: género Anopheles 

Estão reconhecidas mais de 3500 espécies de mosquitos que se encontram agrupadas 

em 41 géneros. Apesar de vários géneros de mosquitos poderem transmitir espécies diferentes 

de Plasmodium aos vertebrados, a malária humana, como referido anteriormente, só é 

transmitida pelo mosquito fêmea do género Anopheles. Este engloba aproximadamente 430 

espécies, das quais apenas cerca de 70 são vectores, isto é, transmitem malária na natureza 

(Warrell & Gilles, 2002). 

De acordo com a classificação de Richards & Davies (1977), o vector pertence ao 

Género Anopheles, Subfamília Anophelinae, Família Culicidae, Subordem Nematocera, 

Ordem Díptera, Classe Insecta e Filo Arthropoda. O género encontra-se dividido, segundo 

Service (1993a), em quatro subgéneros: Anopheles (no Velho e Novo Mundo); Cellia (nas 

zonas tropicais e subtropicais do Velho Mundo); Nyssorhhynchus (América Central e do Sul e 

Antilhas); e Kerteszia (América Central e do Sul e Antilhas). 

O género Anopheles distingue-se dos outros géneros de mosquitos pelos seguintes 

caracteres morfológicos externos: as fêmeas apresentam os palpos tão longos como o 

probóscis; os palpos dos machos são alargados na extremidade, em forma de clava; escutelo 

arredondado; asas geralmente escuras com manchas claras e escuras; 5º segmento do tarsículo 

da pata posterior maior ou igual ao 4º segmento; sem seda mediana no esternopleura). 

Distingue-se ainda pela posição do repouso, pelo tipo e forma das posturas (ovos) e pela 

morfologia das larvas e sua posição relativamente à superfície da água (Fig. II.3). 

 

 

Fig. II.3 Caracteres morfológicos externos usados na distinção dos mosquitos (adaptado de WHO, 1992). A- 

morfologia dum adulto; B- caracteres que distinguem os machos das fêmeas das duas principais sub-famílias; C- 

comparação entre posturas, posição das larvas e dos adultos em repouso. 

 

Superfície 

a água 
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II.1.6.1 Complexo de espécies 

Muitas espécies de Anopheles são morfologicamente indistinguíveis, mas constituem 

unidades isoladas do ponto de vista reprodutivo. Estas organizam-se em termos sistemáticos 

em complexos de espécies gémeas ou crípticas (Mayr, 1969). Muitas vezes as espécies dum 

mesmo complexo ocorrem em simpatria
7
 pelo que a sua identificação torna-se um requisito 

fundamental para a epidemiologia e definição de estratégias de controlo da malária numa 

determinada área. Dos vários complexos até então identificados, realça-se o complexo 

Anopheles gambiae que compreende as principais espécies de vectores na África ao sul do 

Sahara (sete espécies) (Hunt et al., 1998): Anopheles gambiae sensu stricto (s.s.) Giles, 1902; 

Anopheles arabiensis Patton, 1905; Anopheles quadriannulatus Theobald, 1911; Anopheles 

quadriannulatus B Hunt, 1998; Anopheles melas Theobald, 1903; Anopheles merus Donitz, 

1902 e Anopheles bwambae White, 1985, que apesar de serem morfologicamente idênticas 

apresentam diferenças genéticas e eco-etológicas (Coluzzi et al. 1979; della Torre et al., 2002), 

sendo identificadas com base, não apenas nas barreiras reprodutivas mas também, de acordo 

com caracteres citotaxonómicos e moleculares. Destas espécies, A. gambiae s.s. e A. arabiensis 

são as mais importantes do ponto de vista epidemiológico (Service & Townson, 2002; White, 

2003b), sendo as mais associadas ao homem e com maior distribuição geográfica na região 

afrotropical, ocorrendo em simpatria em extensas áreas da sua distribuição.  

Mais recentemente, têm sido reveladas variações intraespecíficas quer em A. gambiae 

s.s. quer em A. arabiensis, tendo sido levantada a hipótese duma especiação incipiente na 

primeira (Wang-Sattler et al., 2007). 

 

II.1.6.2 Ciclo de vida 

O ciclo de vida das espécies do género Anopheles, tal como nos outros culicídeos, 

engloba duas fases principais: uma fase aquática (ovo, larva e pupa) e uma fase terrestre 

(adulto ou imago) (Fig. II.4).  

Após a emergência, a fêmea é fertilizada e na sequência de refeições sanguíneas (duas 

inicialmente e, posteriormente, apenas uma), desencadeia-se a ovogénese. Os ovos são 

depositados à superfície da água e decorridos 2-3 dias eclodem as larvas do 1º estádio que 

sofrem transformações sucessivas e por mudas ou ecdizes passam para o 2º, 3º e 4º estádios 

(L1, L2, L3 e L4, respectivamente) num período que varia entre 4-7 dias, nos trópicos, a meses, 

nos climas temperados. A L4 sofre modificações e passa a pupa. Esta não se alimenta mas 

                                                           
7 Simpatria – coexistência no mesmo espaço geográfico. 
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mantém-se activa durante 1-2 dias. Nesta fase há alterações profundas e dela emerge o adulto 

que procura abrigos perto do criadouro onde possa repousar até o início da sua actividade. 

 

 

Fig. II.4 Ciclo de vida duma fêmea de Anopheles sp. (adaptado de Knell, 1991). 

 

Os machos emergem 24 horas mais cedo que as fêmeas. Estas alimentam-se só 1-2 dias 

depois da sua emergência, tempo durante o qual ocorre o acasalamento e, posteriormente o 

primeiro ciclo gonotrófico (tempo que medeia entre a refeição de sangue e a ovoposição). 

Os ovos (50-200) são colocados um a um, geralmente na superfície da água. São em 

forma de canoa e possuem, lateralmente, prolongamentos de membranas (flutuadores) que lhes 

impede a submersão e cujo padrão de ornamentação é característico de algumas espécies.  

As larvas possuem o corpo constituído por cabeça, tórax e abdómen (com dez 

segmentos, possuindo nos sete primeiros, semelhantes entre si, sedas palmadas). Flutuam 

horizontalmente em relação à superfície da água, graças às sedas palmadas e aos espiráculos 

localizados no oitavo segmento abdominal. Alimentam-se de partículas em suspensão na água 

(bactérias, protozoários e detritos orgânicos) e respiram através de traqueias que comunicam 

com o exterior pelos espiráculos.  

A pupa é constituída por dois segmentos: o cefalotórax e o abdómen. Tem o corpo em 

forma de vírgula e possui um par de trompetas respiratórias cónicas no cefalotórax (através das 

quais capta o ar) e paletas natatórias no abdómen.  
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O adulto tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdómen. A cabeça possui um par de 

antenas, um par de olhos compostos, um par de palpos labiais, um par de mandíbulas e dois 

pares de maxilas que juntamente com o canal salivar formam uma armadura bucal do tipo 

picadora-sugadora. O tórax é composto por três segmentos (pró, meso com escutelo e 

metatórax), cada um com um par de patas articuladas, possuindo ainda em cada um dos dois 

últimos segmentos, um par de asas (o primeiro é membranoso e o segundo encontra-se 

transformado em halteres ou balanceiros). O abdómen é formado por oito segmentos 

articulados e dois terminais modificados com adaptações para a cópula.  

 

II.1.6.3 Aspectos bioecológicos e de comportamento 

 Os anofelíneos distribuem-se principalmente pelas regiões tropicais e subtropicais, 

encontrando-se também nas regiões temperadas e Árctico durante o verão. Normalmente a sua 

distribuição está limitada em termos de altitude, não sendo encontrado, segundo Lindsay & 

Martens (1998) acima dos 2500 m e estão ausentes da Antárctida e dalgumas ilhas do Pacífico.  

As espécies do complexo gambiae, e.g., encontram-se apenas na região afrotropical. 

Anopheles gambiae s.s. é o principal vector nessa região e predomina nas zonas húmidas 

(floresta e savana húmida), podendo no entanto ser encontrado em zonas áridas; A arabiensis 

predomina nas zonas savana seca, mas encontra-se também na savana húmida enquanto as 

outras, apresentam uma distribuição relativamente limitada. A melas, só é encontrada na região 

ocidental, A. merus na oriental e A. bwambae, no Quénia apenas. Constituem, à excepção de A. 

quadriannulatus espécie A (não vector) vectores com menor importância. Em muitas zonas de 

África encontra-se com frequência mais que uma espécie do complexo, sobrepondo-se muitas 

vezes o seu habitat. 

 

Habitat larvar 

O lugar escolhido pelo Anopheles para a postura dos ovos denomina-se habitat larvar 

ou criadouro. Estes são sempre colecções de água temporárias ou permanentes e variam 

bastante de acordo com as espécies, sendo determinantes factores como a salinidade, exposição 

solar e conteúdo orgânico e mineral. Embora a maioria dos anofelíneos prefiram água doce, há 

espécies que toleram níveis de salinidade variáveis (e.g. A. melas e A. merus, membros do 

complexo A. gambiae, toleram água salgada), enquanto o A. bwambae e.g. prefere águas 

termais. 
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A maioria das espécies requer um determinado tipo de criadouro bem definido. Porém, 

populações duma dada espécie podem, numa mesma área, explorar diferentes habitats, 

ocorrendo nos mesmos, espécies das outras subfamílias de Culicídeos.  

 

Habitat do adulto 

De acordo com Muir (1988), o habitat do adulto ou imago é o tipo de solo onde os 

locais de postura ocorrem com maior frequência.  

A distribuição do anofelíneos está amplamente associada aos factores climáticos. 

Considera-se que em condições climáticas favoráveis, uma fêmea tem uma duração média de 

vida de 4-6 semanas, enquanto a longevidade do macho dura apenas 2-3 semanas (Service, 

1993a). A longevidade do adulto depende de factores como a temperatura, a humidade, 

predadores, entre outros. Ela decresce consideravelmente quando a temperatura ultrapassa os 

35ºC e a humidade relativa desce abaixo de 50%. Segundo Service (1993b), algumas espécies 

apresentam hibernação e estivação relativamente longas, permitindo-lhes escapar às 

temperaturas baixas do inverno e à época seca, respectivamente. As populações das diferentes 

espécies de anofelíneos numa determinada região ou área nem sempre apresentam uma 

densidade constante ao logo do ano. Geralmente, a flutuação da densidade populacional segue 

o período das chuvas. Há, por exemplo, espécies que apresentam pico(s) de densidade 

(sazonalidade) conforme o número de estações das chuvas, dependendo do tipo de clima e da 

abundância de criadouros naturais e/ou temporários ali formados durante esse período. A 

pluviosidade contribui ainda para o aumento da humidade atmosférica e consequentemente 

para a longevidade do mosquito. Também os ovos não resistem à dissecação e podem, 

nalgumas espécies, resistir a temperaturas baixas.   

 

Comportamento 

O comportamento dos adultos é influenciado por factores externos como temperatura, 

luz, calor e secreções de atracção como o CO2, humidade, ácido láctico, cetonas, entre outros 

produtos. A sua actividade é essencialmente nocturna. Os machos alimentam-se de sucos 

vegetais enquanto as fêmeas se alimentam principalmente de sangue. O sangue é necessário 

para desencadearem o ciclo gonotrófico (uma série de acontecimentos fisiológicos que 

ocorrem entre duas posturas e cuja duração depende da frequência de contactos vector-

hospedeiro). Há espécies cujas fêmeas necessitam de mais que uma refeição sanguínea para 

desencadearem o primeiro ciclo gonotrófico, variando a duração deste de 2-3 dias, em média 

(White, 2003b). Algumas espécies preferem sangue humano (espécies antropofílicas), outras 
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preferem sangue de animais (espécies zoofílicas) enquanto outras são ecléticas, alimentando-se 

de ambos (antropozoofílicas). O comportamento de picada é bastante variável: algumas picam 

no interior das habitações (endofágicas) e ali permanecem (endofílicas); outras que após a 

picada saem para repousar no exterior (exofílicas); enquanto outras repousam e alimentam-se 

no exterior (exofágicas e exofílicas). Estes aspectos do comportamento devem ser tidos em 

conta nas definições de estratégias de controlo. 

A capacidade de dispersão das fêmeas para procura duma refeição sanguínea é grande 

(normalmente 1-2 km do local de eclosão, podendo atingir 3-5 km), mas depende, em parte, da 

orografia da região e de ventos favoráveis. Podem ser transportados, acidentalmente por barcos 

e aviões (Failloux et al., 1997; Julvez et al., 1990; Julvez & Mouchet, 1994; Kayondo et al., 

2005).  

Os criadouros preferidos dos anofelíneos variam entre charcos e poças temporários 

enlameados (de origem diversa), bastante ensolarados e sem vegetação, podendo, todavia, 

colonizar a água de poços pouco profundos, poças nas rochas, arrozais, canais de irrigação, 

água armazenada em tanques (principalmente nas áreas urbanas) e/ou margens de grandes 

colecções de água relativamente ensombradas ou com vegetação emergente. Esta confere-lhes 

protecção contra predadores (Service, 1993b) e local de repouso para os adultos. 

 

 

II.1.6.4 Taxonomia e identificação  

 De acordo com Gillies & Coetzee (1987) o complexo A. gambiae pertence ao 

subgénero Cellia, série Pyretophorus. Este foi reconhecido como complexo de espécies gémeas 

a partir de 1962, após vários estudos de cruzamento interespecífico e de métodos citogenéticos 

(Coetzee et al., 2000).  

Os mosquitos deste complexo apresentam os seguintes caracteres morfológicos 

externos: as patas são bandeadas, mas com os tarsículos 4 e 5 da pata posterior não 

inteiramente claras; têm escamas apenas no 8º, ou raramente, no 7º terga do abdómen; palpos 

com 3 ou 4 bandas claras; e a presença, no início da asa, de duas pequenas manchas escuras 

difusas (Fig. II.5). 
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Fig. II.5 Aspecto das manchas da asa (A), do palpo (B) e do tarso (C) de An. gambiae sp. utilizadas na 

identificação (adaptado de http://www.mr4.org/Portals/3/Pdf/Protocolbook/MethodsanophelesresearchV4c.pdf.) 

 

 

II.1.6.4.1. Identificação das espécies do complexo 

Após tentativas falhadas de identificação das espécies do complexo através de métodos 

morfológicos (e.g. padrão das manchas do exocórion dos ovos), morfométricos (e.g. dimensões 

dos flutuadores dos ovos e rácio palpal) e enzimáticos, devido a variações intra-específicas, 

vários métodos alternativos foram propostos, sendo hoje os mais usados os baseados na 

citogenética e no ADN. 

A identificação citogenética baseia-se na análise das bandas de cromossomas 

politénicos existentes nas glândulas salivares de larvas do 4º estádio e nas células nutritivas de 

ovócitos, em ovários de fêmeas semi-grávidas. Esses cromossomas advêm dum processo de 

politenização, frequente nalguns tecidos de insectos, em que há replicação do cromossoma, 

mas sem que haja divisão nuclear (fenómeno denominado de endomitose). Os cromossomas 

assim formados apresentam uma estrutura robusta com bandas distintas, perfeitamente 

reveladas em colorações com orceína, que correspondem a diferentes densidades de 

eucromatina e heterocromatina, constituindo padrões diferentes, típicas em cada espécie gémea 

(Black, IV & Lanzaro, 2001; Coluzzi et al., 1979; Hunt, 1973).  

Esta identificação baseia-se principalmente no arranjo do cariótipo e nas inversões 

(rearranjos) cromossómicas paracêntricas
8
 que são específicas das espécies no cromossoma X, 

sendo fixas para cada espécie (Coluzzi et al., 2002; Holt et al., 2002). De realçar que os 

mosquitos da espécie Anopheles gambiae s.l. são organismos diplóides (2n cromossomas), 

apresentando 3 pares de cromossomas: 1 par sexual (XX ou XY) e dois autossómicos, 

denominados cromossoma 2 (2R e 2L, braços direito e esquerdo, respectivamente) e 

cromossoma 3 (3R e 3L, braços direito e esquerdo, respectivamente (Slotman et al., 2004).  

Métodos de identificação baseados em ADN (hibridização e PCR), presente em 

qualquer fase do ciclo, têm em conta diferenças inter-específicas encontradas em regiões 

                                                           
8 Inversão paracêntrica – rearranjo num cromossoma no qual uma porção dum homólogo (membro do par do 

cromossoma), proveniente de duas quebras num mesmo braço é invertido sem que o centrómero o seja, ficando os genes 

na ordem opostos em relação à orientação original. Ocorre naturalmente e é usado como um marcador em filogenia e 

genética de população. 

C A B

B 
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génicas repetitivas, bastante variáveis, no ADN ribossomal (ADNr) e que se localiza no 

cromossoma X, na denominada região do espaço intergénico (Intergenic spacer region ou IGS) 

(Collins & Paskewitz, 1996) que engloba uma família multigénica. Estando esses genes 

presentes, em várias cópias em tandem, em células nucleadas (cerca de 500 cópias pelo 

genoma de A. gambiae), com o desenvolvimento da técnica de PCR uma pequena quantidade 

de ADN passou a ser usada, permitindo a distinção dos vários membros do complexo em todas 

as fases do ciclo de vida e em ambos os sexos (Besansky et al., 2006; Cornel & Collins, 1996; 

Fettene & Temu, 2003; Scott et al., 1993). 

 

II.1.6.5 Anopheles arabiensis Patton 1905 

Anopheles arabiensis está amplamente distribuída no continente Africano. Ocupa 

principalmente zonas de savana seca e zonas áridas onde a estação das chuvas é curta e as 

precipitações são relativamente baixas. É um importante vector da malária nas regiões áridas 

onde mantém uma transmissão sazonal. Coloniza os mais diversos nichos. Coloca de 

preferência os ovos em pequenas poças ensolaradas e sem vegetação (Gilles & De Meillon, 

1968), poças essas que existem em abundância durante e/ou após o período das chuvas. Estas 

consistem em depressões no solo, em trilhos ou pegadas de animais, depressões nas margens 

dos cursos de água, nos canais de irrigação e outros. 

Anopheles arabiensis apresenta um índice de antropofilia variável, pois pode alimentar-

se do sangue de outros animais (gado), variando a sua preferência trófica em função da 

abundância dos hospedeiros e da distância destes aos criadouros. A sua longevidade é 

relativamente curta. Estudos efectuados numa região do Sudão (El Sayed et al, 2000) indicam 

que esta espécie mantém ali a transmissão mais pelo seu índice de antropofilia e pela 

densidade que pela sua longevidade. Pica tanto no interior como no exterior (endo e exofágico) 

o que torna o seu controlo por insecticida difícil (Greenwood & Targett, 2009; White, 2003b). 

Crê-se que a sua abundância e a sua capacidade de adaptação e exploração dos mais diversos 

ambientes antrópicos e condições climáticas, a diferença trófica e de repouso, tal como 

acontece nas outras espécies vectoras, estão relacionadas com diferentes polimorfismos 

genéticos existentes nas diferentes populações. 

De entre os diferentes vectores da malária, A. arabiensis, mosquito com uma grande 

plasticidade ecotípica, é aquele que nos cromossomas politénicos apresenta um maior número 

de inversões polimórficas paracêntricas. 
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Estudos genéticos baseados nas inversões cromossómicas (Petrarca et al, 2000) e na 

análise de marcadores de ADN (e.g. ADNmt, ADNr e microssatélites) têm revelado que a 

estrutura populacional – quantidade e padrão de diferenciação genética detectada numa espécie 

– em A. arabiensis apresenta níveis reduzidos de polimorfismos e uma aparente panmixia 

mesmo entre populações geograficamente separadas (Kamau et al., 1999; Petrarca et al., 2000) 

o que se traduz em menores níveis de diferenciação comparativamente com a irmã gémea A. 

gambiae s.s. No entanto, resultados contraditórios têm sido publicados (Donnelly et al., 1999, 

2000; Kamau et al., 1999; Simard et al., 1999), estando muitas vezes relacionados com o tipo 

de marcador e da localização do locus no genoma. Por exemplo, num estudo realizado por 

Temu & Yan (2005), o grau de diferenciação entre populações de A. arabiensis revelou-se 

bastante variável, conforme a localização dos marcadores nas inversões. Os resultados com 

marcadores mitocondriais localizados fora das inversões apontam também para existência de 

fluxo genético, à semelhança dos obtidos por Besansky et al. (1997) com populações do 

Senegal, Quénia e África do Sul e, por Donnelly et al. (2001), com populações do Malawi, 

enquanto as localizadas dentro das inversões revelaram subpopulações altamente estruturadas. 

Convém realçar que a estrutura populacional é influenciada por uma série de factores como o 

efectivo populacional, a taxa de dispersão e perturbações como contracção e expansão das 

populações. 

 

II.1.7 Controlo da Malária 

O problema da malária suscitou sempre uma busca de soluções que pudessem eliminar 

ou minimizar o sofrimento de milhares e milhares de pessoas. Sendo a epidemiologia da 

malária complexa e assente numa trilogia: vector, homem e parasita, todos sob a influência do 

ambiente (com inclusão dos serviços de saúde), o desenvolvimento de novos instrumentos que 

permitam a melhoria da compreensão da biologia das três entidades biológicas envolvidas, 

poderão fornecer oportunidades para traçar intervenções que permitam combater a doença. 

Em meados dos anos 50 e a década de 60, foi adoptada pela WHO o Programa de 

Erradicação Global da Malária, que consistia na pulverização intra-domiciliar com dicloro-

difenil-tricloroetano (DDT) e tratamento das fontes de infecção para eliminação do parasita 

com o objectivo de interromper a transmissão em zonas endémicas que não as da África 

Tropical. Embora coroada de sucesso nalgumas regiões (alguns países da América e da Europa 

p.e.), noutras foi um fracasso ou o problema agravou-se (Harrison, 1978). O falhanço deveu-

se, entre outras razões, à existência de vectores exofílicos, ao desenvolvimento de resistência 
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ao DDT, à alteração do hábito de picada e comportamento de repouso de alguns vectores em 

consequência do uso prolongado de insecticida (Beales & Gilles, 2002) e ainda à perda de 

premunição da população e/ou aos custos sócio-económicos que a campanha acarretava, pelo 

que foi abandonada. Em alternativa, após um longo período de desinteresse pela doença quer 

pelo aumento da resistência do parasita à cloroquina, quer pela resistência de vectores ao DDT 

e à diminuição de investimentos para o controlo (Mendis et al., 2009), foi proposta uma nova 

estratégia, a Estratégia de Controlo Global da Malária, proposta essa que viria a ser adoptada 

em 1992 na Conferência Ministerial sobre Malária em Amesterdão. O controlo da malária 

baseava-se numa avaliação realista de cada região e, tinha por base a redução do fardo da 

doença a um nível que não constituísse um problema de Saúde Pública. Posteriormente foi 

lançada a iniciativa RBM (Nabarro & Taylor, 1998) cujos fundamentos assentavam em garantir 

60% de acesso a tratamento efectivo, protecção durante a gravidez, uso de materiais tratados 

com insecticida e outros métodos de controlo de vectores e redução para metade da 

mortalidade global causada pela malária até 2010 (Greenwood & Mutabingwa, 2002). Hoje, 

com a mudança e progressivo abandono, por parte dos países afectados, de programas verticais 

de controlo, de natureza intensiva e extremamente específica relativamente à doença, para 

abordagens integradas na prestação de serviços gerais de saúde (Carter & Mendis, 2002) e com 

um significativo declínio na incidência, admissão hospitalar e mortalidade por malária nalguns 

países, particularmente da África, América Central e do Sul (Bhattarai et al., 2007; WHO, 

2008), assiste-se a um novo paradigma no que toca ao combate à malária: o da sua 

eliminação
9
, tendo como objectivo último a erradicação. A estratégia da eliminação baseia-se 

nas actuais intervenções que deverão reduzir a taxa de reprodução de base
10

 para um valor 

inferior a 1, através da redução da infectividade humana pelo diagnóstico precoce e tratamento 

efectivo dos casos e, na diminuição da capacidade vectorial
11

, devido ao controlo de mosquitos 

(Mendis et al., 2009). 

Basicamente o controlo da malária assenta em medidas que visam a redução ou 

eliminação dos criadouros e das formas aquáticas do vector, a eliminação do vector adulto e/ou 

dos locais de repouso, a redução do contacto homem/vector, a eliminação do parasita(s) no 

homem, o bloqueio da transmissão ao mosquito e a protecção das pessoas susceptíveis (Beales 

                                                           
9 Segundo WHO (2006a) a eliminação da malária é a interrupção da transmissão local por mosquitos numa determinada área 

geográfica (i.e. incidência de 0 casos contraídos localmente). 

  
10 Taxa de reprodução de base é o número de casos novos produzidos a partir duma única infecção; no caso em apreço deve ser 

<1. 
11 A capacidade vectorial segundo Garret-Jones (1964), exprime a receptividade numa determinada área; dá-nos o número de 

infecções secundárias que uma população local de anofelíneos de uma dada espécie é capaz de produzir, a partir de uma única 

pessoa infectada num só dia. 
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& Gilles, 2002; Service, 1980). Todas estas medidas são complementadas por programas 

destinados à informação, educação e comunicação para a saúde. Resumidamente, as duas 

armas tradicionais no controlo da malária tem sido o controlo do vector e o controlo do 

parasita, variando a aplicação dos métodos de acordo com o nível de endemicidade da região 

(Tabela II.3), estando em perspectiva uma nova arma, o da vacinação. 

 

Tabela II.3 Classificação dos níveis de endemicidade da malária. 

Critério Hipoendémico Mesoendémico Hiperendémico Holoendémico 

Índice parasitário / 

esplénico (crianças de 

2-9 anos) 

0-10% 11-50% 50%+ 75%+* 

Endemicidade Baixa Moderada Alta Alta 

 

Tipo de epidemias 

 

Verdadeira 

 

Transmissão 

sazonal aumentada 

  

EIR <0, 25 0,25-10 11-140 >140 

Fonte: adaptado de “Systems for the Early Detection of Malaria in Africa” (WHO, 2006 b). 

*75%+ - é aplicado apenas em crianças < 1 ano. 

EIR (Entomological inoculation rate ou Taxa de inoculação entomológica)
12

 

 

 

Controlo de vector 

Tendo por objectivo a redução da densidade do vector e do contacto homem/vector o 

controlo de vector é feito contra os diferentes estádios do ciclo de vida do mosquito, 

recorrendo-se a métodos químicos, biológicos, ao ordenamento do território e à manipulação 

ambiental ou, utilizando medidas de protecção individual e familiar.  

 

Controlo do parasita 

Destinada a reduzir as populações dos parasitas pelo uso de antimaláricos, compreende 

o tratamento dos casos, a quimioprofilaxia e, ainda, o tratamento em massa e a administração 

de gamonticidas para bloqueio da transmissão em situações epidemiológicas onde estas duas 

últimas acções sejam aplicáveis. Embora esquizonticidas e gamonticidas tenham também 

algum efeito no ciclo esporogónico (nos mosquitos) o que reduz a transmissão, esse método 

apresenta alguns constrangimentos como sejam o da acessibilidade às estruturas de saúde pelas 

camadas mais desfavorecidas nos países em desenvolvimento e, por vezes, uma fraca adesão 

                                                           
12

 EIR - exprime o nº médio de picadas infectantes por pessoa por unidade de tempo (representa o risco de contrair a 

infecção) 
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aos regimes terapêuticos, quer por questões monetárias, quer por razões culturais e de 

comportamento, a par de outras, para além de problemas frequentes de resistência dos parasitas 

aos fármacos ou dos efeitos secundários destes nos hospedeiros humanos.  

Vacinação 

 Uma terceira arma que poderá complementar o controlo da malária é a vacinação que 

deverá ser um instrumento valioso na redução da morbilidade e mortalidade pela doença. 

Efectivamente, a procura de uma vacina que seja eficaz tem sido uma preocupação 

desde há 30 anos (Clyde, 1973) e, mais recentemente, com a sequência do genoma do parasita 

completa, considerações de ordem teórica e prática conduziram a três estratégias 

complementares: 1- vacinas pré-eritrocíticas (baseadas em esporozoítos irradiados ou 

atenuados, em proteínas recombinantes e no ADN) que não só previnem a invasão dos 

hepatócitos pelos esporozoítos mas também induzem a imunidade mediada por células 

citotóxicas (Alonso et al., 2004; Luke & Hoffman, 2003; Menard et al. 1997; van Schaijk et 

al., 2008); 2- vacinas dirigidas às formas sanguíneas (normalmente contêm sequências de 

antigénios de superfície dos merozoítos, importantes na invasão dos eritrócitos ou na 

citoaderência) (D´Alessandro et al., 1995; McCarthy, 2004; Nosten et al, 1996) e que 

actuariam como vacina anti-doenças nas áreas endémicas, para protecção das grávidas e 

crianças com idade inferior a cinco anos e, ainda, 3- vacinas que bloqueiam a transmissão ou 

“vacinas altruístas” (Dinglasan & Jacobs-Lorena, 2008; Saul, 2007) que não actuam na 

protecção de indivíduos parasitados mas protegem sim a comunidade de infecções, no caso 

duma larga cobertura vacinal. 

Os vários tipos de vacinas em estudo, em fases diferentes de ensaio clínico, segundo 

Greenwood & Targett (2009) deverão ter a eficácia necessária e constituírem, prioritariamente, 

a arma que complementará a manutenção dos sucessos alcançados, quer seja como substitutos 

dos actuais instrumentos de controlo de vectores, quer para prevenir a proporção dos casos 

remanescentes, o que facilitará a interrupção ou a eliminação da malária em áreas previamente 

endémicas. 

Os actuais sucessos do controlo assentam como já foi referido em II.1.1 na 

quimioterapia com as CTA para P. falciparum, o mais letal de todos os plasmódios, e no 

controlo de vectores através de pulverização intradomiciliar com insecticida (ou Insecticide 

residual spraying -IRS) e redes mosquiteiras (ou insecticide-treated mosquito nets -ITN) 

impregnadas com piretróides. Se por um lado esses compostos se têm revelado bastante 

eficazes, por outro lado, a sua utilização futura já se vê agoirada pelos relatos da diminuição da 

sensibilidade de populações de P. falciparum à artemisinina, como constatado por 
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Wongsrichanalai & Meshnick (2008) nas fronteiras entre a Tailândia e o Cambodja e pela 

detecção dalgum grau de resistência de vectores aos piretróides nalguns países (Anto et al., 

2009; Chandre et al., 1999). A pesquisa de novos fármacos e de insecticidas alternativos, em 

tempo útil, revela-se duma enorme importância. A implementação de sistemas de vigilância 

efectiva e permanente da resistência dos vectores aos insecticidas deverá também ser uma 

preocupação, uma vez que o controlo de insectos constitui uma parte essencial na redução da 

transmissão. 

Convém realçar que as medidas de controlo vectorial em curso, não sendo aplicáveis 

em situações em que prevalecem vectores exofilícos e exofágicos e onde a capacidade 

vectorial é elevada, o objectivo da erradicação global pode permanecer uma miragem, a não 

ser que instrumentos mais efectivos e com menor custo-eficácia sejam desenvolvidos, o que 

dependerá, em grande parte, dos sucessos das pesquisas, particularmente no que concerne a 

consumíveis e à estratégia de controlo de transmissão através da manipulação genética dos 

mosquitos vectores.  

A programação de medidas de controlo vectorial impõe um conhecimento prévio de 

vectores e da sua bionómica, da sua estrutura populacional (incluindo a sensibilidade aos 

insecticidas), de parasitas circulantes e da sua sensibilidade aos antipalúdicos e ainda, da 

situação epidemiológica da região, em geral, não excluindo os factores de 

susceptibilidade/resistência do hospedeiro humano. Este conhecimento é indispensável para a 

determinação da associação adequada dos diferentes métodos/medidas a serem implementados, 

tendo sempre presente a busca de maior sinergismo de acções, com vista a obter melhor 

eficácia e eficiência das intervenções e, consequentemente a redução na morbi-mortalidade por 

malária. 

 

II.2 GENÉTICA MOLECULAR E POPULACIONAL  
 

Todos os traços herdados que podem ser classificados em categorias fenotípicas 

distintas, tais como resistência/susceptibilidade à doença, são considerados qualitativos e 

frequentemente são estudados de acordo com a análise Mendeliana clássica e são tratados 

como traços Mendelianos simples. Todos os outros traços que não obedecem ao modelo de 

herança mendeliana controlada por um só locus, isto é, em que não há correspondência entre 

genótipo e fenótipo e vice-versa, são denominados de traços complexos. A complexidade é 

devida a vários factores como sejam: o envolvimento de mais que um locus, factores 
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ambientais, penetrância
13

 incompleta, herança poligénica, heterogeneidade genética e variação 

fenotípica entre os infectados (Tuite & Gross, 2006). 

Para o estudo dos traços, quer simples quer complexos, recorre-se, entre outros: 

 À análise de linkage (método paramétrico que requer um modelo de herança, 

frequência génica e penetrância genotípica) e 

 Estudos de associação ou de caso-controlo (compara numa população, entre os 

não aparentados, indivíduos infectados e não infectados). 

Desde que seja possível definir pelo traço o modelo de herança, o linkage é 

considerado o melhor modelo de análise, tendo sido usado com sucesso para a identificação de 

traços Mendelianos simples e permitido a identificação de vários loci genéticos que controlam 

doenças monogenéticas. 

Recorre-se, normalmente, aos estudos de caso-controlo quando se pretende identificar 

se existe relação biológica entre variantes dum gene e o traço, verificando se uma determinada 

variante é mais frequente, por exemplo, num grupo de indivíduos infectados que num grupo de 

não infectados. 

 

II.2.1 Polimorfismos genéticos 

As variações genéticas são responsáveis, em parte, pelas diferenças fenotípicas 

individuais e são resultado de variações nas sequências de ADN em determinados sítios (locus) 

do genoma de um organismo. Sempre que ocorre mais que uma variante (alelo) num locus diz-

se perante um polimorfismo nesse locus.  

Os polimorfismos podem variar desde a alteração num único nucleotídeo à alteração de 

um grande número de nucleotídeos, devido, entre outros factores, à selecção natural, tendo-se 

revelado, após a determinação da sequência do genoma humano e de vários outros organismos, 

particularmente agentes infecciosos e vectores, importantes marcadores de 

resistência/susceptibilidade, patogenicidade, resistência, filogenia, diversidade e diferenciação 

genética o que contribui para a compreensão da patogénese, epidemiologia e evolução 

(Bamshad & Wooding, 2003; McMihael, 1994; Yang et al., 2008).  

Como marcadores podem ser utilizados individualmente ou em haplótipos em 

associação com mutações causadoras de doença no mapeamento de desequilíbrio de linkage 

(DL), particularmente de genes responsáveis por doenças complexas (Tishkoff & Varrelli, 

2003) ou na análise da estrutura populacional. 

                                                           
13 Frequência na qual um genótipo se manifesta num dado fenótipo. 
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Recentemente, com os novos instrumentos disponíveis, nomeadamente as análises da 

expressão dos genótipos e os estudos de associação com todo o genoma (Genome Wide 

Association Studies – GWAS), para a exploração de interacções complexas como as de 

hospedeiro/parasita e co-evolução, a base subjacente a muitos polimorfismos relacionados com 

a susceptibilidade tem sido interpretada, ultrapassando-se assim as limitações impostas pela 

dinâmica de populações locais utilizadas em estudos efectuados por iniciativas muiticêntricas 

(Verra et al., 2009).   

 

II.2.1.1 Polimorfismo num único nucleotídeo (single nucleotide polymorphism 
ou SNP) 

O SNP, tal como o próprio nome sugere, envolve a alteração num único nucleotídeo. 

Este é normalmente substituído por um nucleotídeo diferente designando-se por substituição 

nucleotídica. Pode, no entanto, ocorrer uma inserção (in) (ganho) ou uma delecção (del) 

(perda) de um nucleotídeo denominando-se polimorfismo simples in(del), sendo que a maioria 

dos SNPs é responsável por alterações no sítio de restrição (polimorfismo no sítio de restrição 

- RPS) o que os elege como marcadores do tipo binário. A maior parte dos SNPs encontra-se 

em sequências de ADN não codificante, nos intrões ou em regiões intergénicas. Apenas uma 

pequena fracção ocorre em regiões codificantes (1,5%). Têm a vantagem de serem facilmente 

genotipados e de se encontrar em grande número no genoma (1 por cada 10 kb ou menos) 

(Wang et al., 1998). 

Em consequência do acima exposto, os SNP têm sido amplamente utilizados como 

importantes marcadores em estudo de linhagens de isolados de determinados 

microorganismos, a nível do globo, tais como em Mycobaterium tuberculosis, VIH, 

Mycobaterium lepraea, em estudos de patogenicidade e epidemiológicos. São também bons 

marcadores para a identificação de espécies gémeas dentro dum complexo (Cornet & Collins, 

1996; Scott et al., 1993) e desempenham um papel importante no mapeamento genético, em 

estudos de associação e linkage para o mapeamento de genes candidatos à susceptibilidade às 

doenças infecciosas. Além disso, são também usados em estudos de resistência a fármacos e 

insecticidas, uma vez que além de serem facilmente genotipados, permitem a análise de um 

grande número de amostras (Strachan & Read, 2004). 
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II.2.1.2 Microssatélites 

Os microssatélites, simple sequences repeats (SSR) ou short tandem repeats (STR) são 

sequências de ADN compostas por pequenos motivos, normalmente, um a seis pares de 

nucleotídeos, repetidos em linha, formando pequenos segmentos de 20-100 pb.  

Podem ser classificados de acordo com a variação das repetições e o número de bases 

do motivo de repetição (Jarne & Lagoda, 1996). Assim são denominados de: 

Dinucleótido perfeito ou ininterrupto quando o motivo de repetição é formado por 2 

bases como em GTGTGTGTGTGTGTGTGTGT, em que o GT aparece 10 vezes e se 

representa por (GT)10. 

Trinucleótido perfeito ou ininterrupto, se o motivo de repetição é composto sempre por 

três bases consecutivas como por ex.: AGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGC em que o 

motivo AGC se repete 8 vezes e se representa por (AGC)8. 

Tetranucleótido perfeito ou ininterrupto quando o motivo de repetição é sempre 

composto por 4 bases como em GATAGATAGATAGATAGATAGATAGATA onde o 

motivo GATA se repete 7 vezes (GATA)7. 

Composto, se o a sequência é formada por sequência de motivos de repetição 

diferentes, mas consecutivos tal como em CACACACACACAGAGAGAGAGA que é 

representado seguindo o mesmo critério supracitado (CA)6 (GA)5 e 

Interrompido ou imperfeito, sempre que ao longo da sequência exista uma ou mais 

bases diferentes a interromper a sequência da repetição como no exemplo que se segue 

(GTGTGTGTGTCCAGCGTGTGTGTGT), em que existe uma interrupção a meio dos 10 

motivos compostos por GT, pelas bases CCAGC, representando-se assim, neste caso, (GT)5 + 

(GT)5.  

Constituem um dos marcadores genéticos mais utilizados no mapeamento de linkage 

genético, em genética de populações tais como estudos de evolução e ecológicos e em 

identificação de paternidade, devido à sua ubiquidade, isto é, elevada distribuição ao longo do 

genoma (Tautz & Renz, 1984), ao elevado grau de polimorfismo, codominância (o que permite 

a discriminação entre homozigótico e heterozigótico), selectivamente neutrais (os locus são 

frequentemente conservados entre espécies relacionadas) e pela facilidade de screening uma 

vez isolados (Rubinsztein et al., 1995; van Oosterhout, 2004). Considerados uma importante 

ferramenta no mapeamento de genomas têm um papel relevante no diagnóstico biomédico de 

determinadas doenças genéticas, individualmente ou em haplótipo, dada a sua associação, 

através do desequilíbrio de linkage, com mutações causadoras de doenças, em regiões 

codificantes do ADN (Cankovic et al., 2006; Tishkoff & Verrelli, 2003). Entre outras 
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atribuições, os microssatélites são usados na avaliação da história demográfica (verificação de 

bottlenecks, por exemplo), na avaliação do tamanho efectivo de populações (Ne) e ainda na 

avaliação da magnitude e direccionalidade do fluxo genético entre populações (Kayondo et al., 

2005). 

Os mais estudados são as repetições di-, tri- e tetranucleótidas e destas, as 

dinucleotídeas são as mais distribuídas ao longo do genoma, chegando a existir um locus em 

cada 30-50 Kb (Jarne & Lagoda, 1996). São, no entanto, raros nas regiões codificantes, 

excepção feita a algumas repetições trinucleotídeas localizadas em exões (ou muito próximo 

destes) que sujeitas a mutações de que resulta longas repetições ininterruptas e instáveis, 

associadas a determinadas desordens genéticas, tais como desordens neurológicas (Rubinsztein 

et al., 1995) e cancro (Aaltonen et al., 1991; Thibodeau et al., 1993).  

Com um mapeamento disponível para muitos organismos e com o desenho de primers 

para uma dada espécie, os microssatélites podem ser usados para a genotipagem de espécies 

bastante próximas (aparentadas) (Donnelly et al., 1999; Goldstein & Pollock, 1997; Schlötterer 

et al., 1991; Stallings et al., 1991) com recurso às técnicas baseadas em polymerase chain 

reaction (PCR), uma vez que o tamanho dos alelos não ultrapassa os 500 pares de base (pb) 

(Bruford et. al., 1996). 

A estimativa de vários parâmetros populacionais, como sejam a diferenciação genética 

e o número de migrantes por geração, depende muito do modelo de mutação assumido para os 

marcadores genéticos, em estudo. Tendo em conta que a sensibilidade do modelo de mutação 

aumenta com a taxa de mutação que no caso dos microssatélites é extremamente elevada 

(Estoup & Cournet, 1999), torna-se portanto imperiosa a escolha do modelo de mutação a 

considerar. 

 

II.2.1.2.1 Modelos teóricos de mutação  

A mutação nos microssatélites normalmente envolve alteração no tamanho 

correspondente a uma repetição, podendo, por vezes, envolver várias unidades de repetição 

(Weber & Wong, 1993; Primmer et al. 1996).  

Os principais mecanismos de mutação envolvidos na variação do comprimento dos 

microssatélites são o slippage da enzima DNA polymerase (inserção e delecção) durante a 

replicação do ADN (Levinson & Gutman, 1987) e o crossing over desigual, sendo o primeiro, 

a principal causa de alteração no número de repetições na sequência. 

Vários são os modelos propostos para a mutação num locus microssatélite, sendo os 

mais usados: 1- o modelo de alelos infinitos (Infinite Allele Model – IAM, Kimura & Crow, 
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1964) que considera que as mutações podem envolver qualquer número de unidades de 

repetição e resultam sempre em novos alelos, não existentes na população; 2- o modelo de 

mutação stepwise ou passo-a-passo (Stepwise Mutation Model – SMM, Kimura & Ohta, 1978) 

que propõe que os novos alelos são gerados por inserções ou delecções (indel), em igual 

probabilidade, de uma unidade de repetição e 3- o Two-Phase Model (TPM) (Di Rienzo et al., 

1994) - que considera que a maior parte das mutações correspondem a fracções (indel) com 

grande número de unidades de repetição, podendo ocorrer também indels iguais a uma unidade 

de repetição (este modelo congrega os dois outros). Sendo assim, de acordo com o IAM, todos 

os alelos diferem igualmente uns dos outros enquanto para o SMM, dois alelos que diferem 

numa unidade de repetição são mais fortemente aparentados que dois alelos que diferem por 

várias unidades de repetição (i.e. tem em conta o tamanho das repetições).  

 

II.2.1.2.2 Limitações no uso de microssatélites 

Embora apresentem uma ampla versatilidade, determinadas características podem 

limitar a sua utilização como marcadores para a estimativa de parâmetros de genética 

populacional. Assim, fenómenos como a homoplasia de tamanho, a restrição no comprimento 

dos alelos e alelos nulos (também ocorrem noutros marcadores), requerem atenção. 

De acordo com Jarne & Lagoda (1996) e Estoup & Cornuet (1999) dois alelos dizem-se 

homoplásicos quando são idênticos no estado (IIS)
14

 mas não idênticos por descendência 

(IBD)
15

. A homoplasia relaciona-se com a forma como os novos alelos são produzidos e 

consequentemente com o modelo de mutação assumido. Considerando o modelo IAM, a 

homoplasia de tamanho não deveria acontecer, uma vez que cada novo alelo originado por 

mutação é diferente dos já existentes na população. Em contrapartida, quaisquer dos outros 

modelos (SSM e TPM) podem gerar homoplasia de tamanho, uma vez que uma mutação pode 

gerar alelos cujo tamanho já exista na população. A homoplasia de tamanho está também 

dependente da taxa de mutação no locus e do tempo de divergência entre populações, sendo 

maior a possibilidade da sua ocorrência quanto maiores forem esses dois fenómenos.  

Uma vez que os loci microssatélites são caracterizados por elevadas taxas de mutação
16

 

(Weber & Wong, 1993) com provas directa e indirecta do envolvimento de todos os modelos 

SMM, TPM (IAM em menor escala) e existem processos selectivos que actuam ao nível de 

tamanho do alelo, reduzindo o número de possíveis estados alélicos, uma grande quantidade de 

homoplasia de tamanho é esperada na maior parte dos loci (Nauta & Weissing, 1996), o que 
                                                           
14 IIS – (Identical-In-State): alelos comuns na população mas com origens diferentes 
15 IBD – (Identical-By-Descent): alelos originados dum ancestral comum, sem mutações. 
16 A taxa de mutação é de 10-2-10-5, por locus por geração, em humanos. 



40 

 

poderá ter implicação nas estimativas de diferenciação genética (não reflectindo os níveis reais 

de sub-estruturação).  

A limitação no tamanho do alelo é evidenciada pelo facto de a maioria dos alelos 

microssatélites apresentar dimensões quase nunca superiores a uma dezena de unidades de 

repetição (Estoup & Cornuet, 1999; Goldstain & Pollack, 1997), sugerindo que existe uma 

restrição na expansão das mesmas. Teoricamente, se durante um processo de mutação, 

dependente apenas do número de motivos de repetição, houvesse mais ganhos que perda de 

motivos, deveria haver uma expansão da sequência para um número infinito de repetições, o 

que não acontece, excepção feita, como já referido, a poucas sequências com um vasto número 

de unidades de repetição em regiões teloméricas associadas a doenças (Aaltonen et al., 1993; 

Caskey et al., 2002; Thibodeau et al., 1993). 

Uma outra limitação evidente é a ocorrência frequente de alelos nulos nos loci 

microssatélites (Callen et al., 1993). Alelos nulos são alelos que não amplificam devido a 

mutações na região flanqueante da sequência complementar ao primer usado na amplificação 

dum locus. Estas mutações podem conduzir a uma redução ou perda completa de produto 

amplificado para esse alelo. Normalmente um locus com alelos nulos fornece uma frequência 

de produto de PCR negativo muito superior ao normal. A presença de um alelo nulo num 

heterozigótico pode ser erroneamente interpretado como um homozigótico, traduzindo-se num 

déficit de heterozigóticos comparado com a frequência de heterozigóticos esperados (o que 

poderá não ser real). 

 

II.3 MALÁRIA EM CABO VERDE 

II.3.1 Localização geográfica e demografia 

A república de Cabo Verde é um arquipélago constituído por dez ilhas, situadas no 

oceano Atlântico, cerca de 500 Km a oeste do Senegal, entre 14º 13΄ e 17º 47΄ de latitude 

Norte e 22º 45΄ e 26º 22΄ Longitude Oeste (Fig.II.6). Com uma superfície total de 4033 Km
2
, 

apresentam um relevo acentuado com fortes influências da degradação do solo e gargantas 

profundas, excepção feita às ilhas de Boa Vista, Maio e Sal. O clima é do tipo saheliano com 

duas estações: uma seca de Dezembro a Junho e outra chuvosa de Julho a Novembro com 

precipitações escassas e irregulares. Segundo o censo de 2000 o arquipélago possui cerca de 

500 mil habitantes distribuídos de forma heterogénea pelas ilhas. 
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Fig. II.6 Representação do arquipélago de Cabo Verde em relação a África e distribuição das ilhas (retirado e 

adaptado de http://www.caboverde.com/ilhas). 

 

 

II.3.2 História da malária  

A malária é conhecida em Cabo Verde desde tempos imemoriais. Pensa-se que a 

doença foi introduzida no arquipélago no século XV quando da sua colonização em 1462 com 

indivíduos (feitos escravos) da África continental (Sub-Sahariana e Norte de África) e 

indivíduos europeus masculinos, sobretudo de Portugal, Itália (Genoveses) e Espanha. 

Segundo Carreira (1983a) as ilhas não foram colonizadas ao mesmo tempo: a primeira terá 

sido a ilha de Santiago e, seguidamente, nos finais do século XVI a do Fogo e Brava e só mais 

tarde (séc. XVII) terá ocorrido a colonização das restantes ilhas (à excepção de Santa Luzia 

que é desabitada). Relatos de 1506 apontam para a interdição das caravelas da Rota da Índia de 

escalar em Cabo Verde - Santiago devido à malária (Cambournac et al, 1984). 

A doença ocorreu de forma endémica relativamente atenuada, com epidemias de certa 

dimensão nalguns anos. Estas verificavam-se nos anos em que chovia mais abundantemente ou 

quando entravam indivíduos provenientes de regiões altamente endémicas como S. Tomé e 

Príncipe, Angola ou Guiné-Bissau (Meira et al., 1947).  

A malária grassava quase em todas as ilhas, sendo por ordem decrescente as mais 

afectadas em termos de intensidade palúdica, as ilhas de Santiago, Fogo, S. Vicente, S. Nicolau 

e Boa Vista. Considerava-se em 1952 ser a malária o problema médico-social mais importante 

no arquipélago. 

As espécies de Plasmodium presentes eram o P. vivax, mais abundante, P. falciparum 

e, mais raramente, P. malariae (Sant’Anna, 1930 in: Cambournac & Meira, 1952). 

De acordo com Cambournac et al. (1984), campanhas de erradicação conduzidas entre 

1940 e 1970, baseadas fundamentalmente na pulverização intradomiciliar de DDT nas zonas 

http://www.caboverde.com/ilhas
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afectadas e utilização de larvicidas, associada à busca activa dos casos, permitiram erradicar a 

doença das ilhas do Sal (em 1950), de S. Vicente (em 1954), da Boa Vista e Maio (em 1962), 

tendo sido registado o último caso em Santiago em 1967. Foi então instituída uma vigilância a 

todos os viajantes entrados no arquipélago, com registo e posterior colheita de sangue no 

domicílio, até início da década de 70, altura em que a missão de Controlo e Combate das 

Endemias de Cabo Verde, encarregada das medidas de controlo, foi extinta. Entretanto, o 

falhanço da tentativa de erradicação na maior ilha, Santiago, seria demonstrado pelo 

ressurgimento de novos casos e novas epidemias que assolaram a ilha a partir da década de 70, 

sendo de destacar a de 1978 em que o principal agente etiológico foi o P. falciparum. Nova 

campanha de erradicação terá tido início em 1979 sempre com recurso à pulverização 

intradomicilar com o DDT, duas vezes ao ano, utilização de larvicidas, tratamento presuntivo 

dos casos febris com cloroquina e vigilância epidemiológica, tendo-se conseguido a anulação 

do registo de casos, de acordo com resultados de microscopia óptica apenas, por um período de 

três anos (1983/85). Uma grande epidemia ocorreria em 1988 com cerca de 800 casos 

(detectados por busca passiva) e 12 mortes. 

De 1989 a 1994, o número de casos viria a baixar significativamente, registando-se um 

total de 284 acumulados (com apenas 2 em 1994). De 1992 a 1994 registava-se a ocorrência 

apenas na periferia da cidade da Praia (capital do país situada no concelho da Praia) e todos os 

dados de microscopia por despistes passivos e activos nos outros concelhos revelavam-se 

negativos. Desconhecia-se, entretanto, se continuava a haver transmissão, uma vez que, tal 

como nas situações anteriores, não foram efectuados estudos serológicos que permitissem 

relatar uma interrupção da mesma, sendo que a determinação de índices malariométricos 

relacionados com o vector nunca foi possível.  

Sempre na sequência das chuvas sazonais abundantes e após períodos de seca o número 

de casos esperados aumentou, tendo-se registado surtos em Santa Catarina (Achada Leite em 

1995/96; Mato Sanches/Chã de Tanque em 1999/2000); Praia (1991, 1999, 2003 e 2005/2006) 

e Santa Cruz (2003) (Fig.II.7). 

Não obstante a elevada morbilidade, um estudo realizado quando da epidemia de 

1995/96 e outros que se lhe seguiram e que culminaram com um levantamento em várias 

localidades da ilha em 2003, demonstraram que a infecção malárica decorre de forma 

assintomática e que quando sintomática os indivíduos desenvolvem, geralmente uma malária 

não complicada, situação pouco comum numa situação de malária instável em que a imunidade 

é fraca ou praticamente inexistente (Alves et al., 2006; Arez et al., 1999). Estes estudos 

apontaram ainda para uma resistência in vitro na ordem de 16 pmoles/100µl e o estudo do 
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marcador Pfcrt76T revelou que a maioria das populações parasitárias apresentava essa 

mutação. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Fig. II.7 Distribuição dos casos autóctones de paludismo por concelho. Cabo Verde, 1989 a 2004. 

 

Mediante fortes suspeitas de resistência in vivo à cloroquina (CQ) e pelo facto da 

maioria dos países da sub-região em que o país está inserido o terem efectuado, propôs-se a 

alteração da terapêutica que já se encontra implementada, estando a ser utilizado o Artemether-

Lumefantrina. 

A possibilidade de transmissão existe, ainda, nas ilhas de Maio, Boa Vista, e S. Nicolau 

(Alves, 2004) onde se tem assinalado a presença do vector, representando estas ilhas exemplos 

de áreas de anofelismo sem malária não obstante terem sido notificados 5 casos em 2003 na 

ilha de Boa Vista (provavelmente importados e/ou introduzidos a partir da ilha de Santiago ou 

exterior do país). 

 

II.3.3 Vector da malária em Cabo Verde 

O único vector encontrado até então é a espécie A. arabiensis, identificado por análise 

citogenética em amostras obtidas nas várias ilhas (Cambournac et al., 1982) (à excepção da de 

S. Nicolau assinalada por Alves, 1994) e reconfirmado também por PCR nas amostras de 

Achada Leite (Pinto et al., 1999) e doutras localidades de Santiago (Diallo, 2003). O vector é 

supostamente endo-exofágico e deve apresentar uma marcada exofilia (Coulibaly A, não 

publicado; Diallo, 2003) uma vez que a sua captura no interior das habitações, ao longo de 

vários estudos, tem sido praticamente nula. No entanto, as formas imaturas são encontradas 

durante todo o ano, embora com densidade variável, o que indica reprodução do vector durante 

as duas estações. A manutenção da presença do vector na época seca deve-se, provavelmente, 

ao sistema de armazenamento de água para consumo e para a construção civil nalgumas 
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localidades, bem como ao sistema de exploração de água e de rega usados na agricultura. No 

entanto, a população vectorial é mais abundante na época das chuvas, período mais propício à 

proliferação e multiplicação da espécie, visto que se formam muitos viveiros temporários da 

sua preferência. O aumento da temperatura e humidade relativa influencia a longevidade da 

fêmea, tornando-a mais longa e diminui o período do seu ciclo evolutivo, influenciando assim 

a transmissão. 

 

II.3.4 Herança genética humana de factores associados à Malária 

Diversos estudos do ADNmt, representativo da geração matrilínea, e de haplótipos no 

cromossoma Y, representativos da geração patrilínea, têm procurado estimar o impacto 

genético das populações de origem em cada uma das ilhas, procurando contextualizar os 

resultados obtidos sob o ponto de vista histórico, com base na taxa de mutação de loci contidos 

no genoma mitocondrial e do cromossoma Y. Enquanto o estudo do ADNmt revela que a 

população cabo-verdiana é tipicamente africana (Brehm et al., 2002), o estudo do cromossoma 

Y mostra uma forte influência caucasiana (Gonçalves et al., 2003), confirmando de certa 

forma, a mestiçagem do povo das ilhas.  

A presença de hemoglobinopatias na população está documentada desde 1950 por 

Nogueira et al. em missões de estudo no Ultramar. A elevada miscigenação da população 

cabo-verdiana, constituída quer por povos oriundos de diferentes regiões de África continental 

Sub-Sahariana, Norte de África e da Bacia do Mediterrâneo (Portugueses, Espanhóis, 

Italianos-Genoveses, entre outros) (Carreira, 1983a; Godinho, 1965), pode justificar a presença 

de genes responsáveis por diversas hemoglobinopatias. A incidência poderá diferir de uma ilha 

para outra em consequência dos grupos fundadores, isto é, consoante a génese da população 

(Carreira, 1983b).  

O facto de ter existido uma forte presença da malária, ainda que de carácter epidémico, 

tal facto poderá ter contribuído de forma selectiva para a manutenção ou aumento da 

frequência local das variantes HbS, HbC, α-Talassémia trazidas pelos negros e também HbS e 

β-talassémias da Bacia do Mediterrâneo, zonas de intensa actividade malarígena no passado, 

desconhecendo-se, no entanto, a sua prevalência na população cabo-verdiana. O mesmo se 

pode afirmar relativamente às variantes da G6PDA
-
 e G6PDMed, respectivamente, sendo este, 

muito frequente nos países do Mediterrâneo. 

Estudos pontuais realizados em Portugal com grupos populacionais provenientes das 

ilhas, fornecem algumas indicações sobre algumas variantes, quer da hemoglobina, quer da 
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G6PD. Num estudo realizado por Cruz et al., em 1979, com 1015 adultos de Santiago e 249 

adultos do Fogo, todos do sexo masculino, detectaram para a variante HbS nessas duas 

populações, uma frequência de 0,044 e de 0,008, respectivamente. Martins et al. (1988) num 

rastreio feito para detecção de hemoglobinopatias e deficiência em G6PD em 639 Cabo-

verdianos de idade até 70 anos, de ambos os sexos e residentes na área metropolitana de 

Lisboa, encontrou as seguintes prevalências: HbAS=7,86%, HbSS=0,16% e HbAA=91,36% e 

12,17% de deficientes em G6PD, tendo estes sido calculados apenas nos indivíduos do sexo 

masculino com recurso a electroforese em acetato de celulose. Pires (2007), num estudo 

efectuado em grávidas no Centro Materno Infantil em Santiago para o seu relatório de 

licenciatura, determinou com base em teste de solubilidade e electroforese uma frequência de 

portadoras HbS na ordem de 5,9%.  

 

II.3.5 Controlo da Malária em Cabo Verde 

O controlo da malária no arquipélago até 2006, tal como nos restantes países baseou-se 

nas estratégias definidas pela iniciativa RBM: 

1- Diagnóstico precoce e tratamento correcto e radical dos casos, seguido da 

administração da primaquina como bloqueador de transmissão (situação 

recomendada para zonas com características epidémicas). 

2- Diferentes estratégias de controlo vectorial adaptadas aos diferentes estratos 

epidemiológicos sem inclusão da utilização de redes impregnadas, uma vez que 

essa estratégia não era aplicável. 

3- Vigilância epidemiológica (com inclusão de busca activa em torno dos casos 

notificados e busca passiva nas zonas consideradas de risco). 

 Com o relançamento das campanhas de erradicação pela WHO, assentes numa nova 

filosofia, Cabo Verde foi eleito para o grupo onde se pensa ser o programa factível embora, de 

certa forma, a maioria das prerrogativas inerentes ao projecto já constituíssem as estratégias 

definidas pelo País, faltando, todavia, muitas vezes, a sua aplicação plena.  

Considera-se como um dos passos cruciais para o controlo efectivo da malária no 

Arquipélago, o entendimento da sua epidemiologia e dos factores que determinam os episódios 

epidémicos, sendo indispensável, segundo Greenwood et al. (2008), uma vigilância extensa 

para monitorização das alterações e redefinição de estratégias para manejo da situação de pré-

eliminação. 
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III MATERIAL E MÉTODOS 
 

A descrição da área de estudo, dos aspectos sócio-demográficos da população 

amostrada, dos dados amostrais e da sua organização revela-se de grande importância para a 

contextualização do estudo. Neste capítulo, além das descrições referidas são apresentados os 

fundamentos básicos das técnicas laboratoriais e da análise estatística utilizadas. Metodologias 

específicas serão descritas nos capítulos correspondentes. 

 

III.1 ÁREA DE ESTUDO  
 

O estudo decorreu em Santiago, uma área de malária endemo-epidémica com 

transmissão marcadamente sazonal. 

Santiago é uma das ilhas mais a sul do arquipélago. Com 991 Km
2
,
 
é a maior ilha e a 

mais populosa, com 236 627 habitantes (mais de metade da população do país) e uma 

densidade populacional de 237 habitantes/km
2
 (INE, 2000). 

 

 

Fig. III.1 Ilha de Santiago - Cabo Verde (adaptado de http//: www. unassd.edu/specialprograms) 

 

Do total populacional, 44,5 % tem idade inferior a 14 anos, mas a esperança de vida é 

de 76 anos. A população está desigualmente distribuída, concentrando-se quase metade no 

concelho da Praia, onde se situa a capital do país, com o mesmo nome. De natureza vulcânica, 

a ilha é montanhosa, com vales estreitos e profundos e altitudes que variam entre 0 a 1395 m 

(Pico de Antónia - monte mais alto) acima do nível médio do mar. A distância entre o centro 

urbano mais a sul (Praia) e o mais a norte (Vila do Tarrafal) é de 70 km. A ilha é 
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essencialmente agrícola, vivendo muitas das famílias duma agricultura de subsistência, 

cultivando-se árvores frutícolas, legumes e hortaliças, num esquema de regadio, e milho e 

certas leguminosas, num regime de sequeiro. O comércio, serviços e as remessas de emigrantes 

são fontes de rendimento com relevância. 

O clima é do tipo saheliano (subtropical seco) com duas estações: uma seca (de 

Novembro a Junho) e outra húmida (Julho a Novembro). Apresenta uma temperatura média 

anual de 25ºC e precipitação que, por vezes, não ultrapassa os 200-500 mm/ano, concentrando-

se normalmente nalguns dias. Há anos em que praticamente não chove, ocorrendo secas 

cíclicas prolongadas (Semedo, 2004). No entanto, detecta-se a presença de microclima 

condicionado pela orografia e exposição a ventos dominantes de NE. As chuvas intensas 

durante a estação húmida causam normalmente um aumento de densidade e longevidade do 

mosquito vector, tendo como consequência um aumento da capacidade vectorial (Molineaux, 

1988; Ribeiro et al., 1980). 

A ocorrência de secas persistentes tem provocado importante êxodo rural e um não 

menos importante movimento de pessoas das outras ilhas para a capital, contribuindo para a 

ocupação dos subúrbios da cidade de forma desordenada. Isto tem-se traduzido num crescente 

aumento da taxa de urbanização com reflexo nos determinantes da saúde, particularmente no 

acesso à água potável, à rede de esgotos, atingindo estes, uma taxa de cobertura de apenas 35% 

e 9% da população, respectivamente. O abastecimento de água faz-se maioritariamente através 

de chafarizes e autotanques e, em certas zonas, recorre-se a poços, levadas e nascentes não 

protegidos; estas formas de abastecimento favorecem a criação de locais propícios para a 

reprodução de mosquitos. 

Num passado não muito longínquo, à semelhança de todo o território, secas 

prolongadas originaram fomes severas que dizimaram grande parte da população, pois 

provocaram elevada mortalidade e redução acentuada da taxa de natalidade. Duas das mais 

importantes ocorreram entre 1770-1773 e entre 1902-1903, tendo a primeira reduzido a 

população para metade (Corrêa, 1954 in Cruz et al., 1979). Este fenómeno, conjuntamente com 

o das migrações como escape à seca e dos novos cruzamentos daí resultantes, poderão ter tido 

reflexo no fundo genético do povo das ilhas.  

Administrativamente, a ilha encontra-se actualmente dividida em nove concelhos: 

Praia, S. João Baptista, S. Domingos, Órgãos, Sta. Cruz, S. Salvador do Mundo, Sta. Catarina, 

S. Miguel e Tarrafal. No entanto, quando foi efectuada a colheita das amostras sanguíneas 

existiam apenas quatro concelhos (Praia – englobava S. João Baptista, S. Domingos e parte de 

Órgãos; Sta. Catarina – englobava parte do actual S. Salvador do Mundo e de S. Miguel, Sta. 
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Cruz – englobava parte de Órgãos e S. Domingos e Tarrafal englobava S. Miguel). Desses 

quatro concelhos, Sta. Cruz é aquele que apresenta melhores potencialidades agrícolas, sendo 

considerado o celeiro da ilha. 

 

 

III.2  AMOSTRAS BIOLÓGICAS 

III.2.1  Amostras de ADN humano 

O ADN utilizado provém de 1056 amostras de sangue periférico de pessoas de todas as 

faixas etárias (0-90 anos) colhidas no período de 1995/96, 1998 a 2000 e Outubro/Novembro 

de 2003 no âmbito de estudos de caracterização epidemiológica (análise de populações 

parasitárias presentes - espécie e genótipo) (Alves et al., 2006; Arez et al., 1999), sendo que 

muitos dos indivíduos nas últimas colheitas já faziam parte das amostragens anteriores 

(estudos transversais e longitudinal), possuindo portanto mais que uma amostra. 

A colheita das últimas amostras incidiu sobre localidades com história de malária no 

passado recente e sobre localidades vulneráveis com fraca capacidade de diagnóstico, 

pertencentes aos então quatro concelhos da ilha – Praia, Sta. Cruz, Sta. Catarina e Tarrafal.  

Para cada isolado foram sempre registados os dados pessoais como a idade, sexo, 

história de malária ou infecção por Plasmodium sp, história clínica, grau de parentesco entre os 

indivíduos do agregado familiar, história de deslocação entre concelhos e para fora do país, 

tipo de habitação, hábitos de pernoitar no exterior, criação de animais no domicílio ou nas 

circunvizinhanças e existência de criadouros nas proximidades dos aglomerados populacionais.  

O sangue periférico colhido de punção digital e/ou punção venosa, foi conservado em 

papel de filtro Whatman
®
#4 e/ou meio RPMIinc para posterior extracção de ADN, processo 

que decorreu já no Centro de Malária e Outras Doenças Tropicais do Instituto de Higiene e 

Medicina Tropical (CMDT/IHMT). Os métodos de extracção então utilizados foram dois: 

fenol/fenol clorofórmio de acordo com o protocolo descrito por Snounou et al. (1993) e por 

Chelex de acordo com o protocolo descrito por Plowe et al. (1995). O ADN extraído foi 

conservado a -20 ºC em tubos devidamente identificados e selados com parafilme para 

prevenir perdas de material e contaminações. 

Das 1056 amostras, seleccionou-se aleatoriamente 257 pertencentes a indivíduos não 

aparentados- 99 da Praia, 23 de Sta Cruz, 119 de Sta Catarina e 16 do Tarrafal. Por estarem 

bem caracterizados em termos de história de infecção (a maioria assintomática e alguns com 

malária simples), os indivíduos foram divididos em dois grupos: 64 infectados (I) com história 
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de infecção confirmada durante os vários estudos e 188 não infectados (NI) - sem relatos de 

infecção confirmados pelos dados do PNLP. No entanto o estado de infecção em 5 indivíduos 

não foi passível de confirmação. 

 

III.2.2  Amostras de ADN de Anopheles arabiensis  

As amostras de ADN usadas neste estudo pertencem a mosquitos individualizados e 

previamente identificados como A. arabiensis e provenientes de colheitas feitas em épocas e 

localidades diferentes com história de malária e onde se conseguiu o mínimo de 24 

exemplares, número mínimo exigido para estudos deste tipo. Assim as amostras seleccionadas 

correspondem às seguintes etapas de colheitas (Tabela III.1): 

 

Tabela III.1 Número de indivíduos analisados por ano de colheita, localidade e âmbito das colheitas. 

Ano (época) Localidade 

(coordenadas)   

Âmbito de estudo Nº indivíduos  

(ADN) 

1996 (seca) Achada Leite (Sta Catarina) 

(15º7´N  23º46´W) 

Epidemia (Pinto et al., 1999) 45 

1996 (chuvas)                   Idem Idem 45 

1996 (final chuvas) Palmarejinho (Praia) 

(14º55N  23º31W) 

Acções vigilância 31 

2006 (chuvas) Chã Tanque (Sta Catarina) 

(15º05´N  23º43´W) 

Acções de vigilância/ projecto 

POCTI/SAU-ESP/55110/2004 

51 

2006 (seca) Palmarejinho (Praia) Idem 56 

2007 (final chuvas) Colonato (Tarrafal) 

(15º16´N  23º45´W) 

Projectos POCI/BIA-BDE/57650/2004 

POCTI/SAU-ESP/55110/2004 

42 

 

 

III.2.3  Aspectos éticos 

As amostras biológicas humanas foram colhidas após consentimento livre e informado 

e, quando os indivíduos eram menores de idade, o consentimento era obtido dum familiar 

adulto presente. 

As colheitas de mosquitos em domicílios e propriedades particulares foram feitas após 

consentimento informado. 

A pesquisa foi aprovada pelo Ministério da Saúde de Cabo Verde e pelo IHMT. 
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III.3  ANÁLISES MOLECULARES 
 

As análises moleculares das amostras humanas foram feitas no IHMT, no IPATIMUP e 

no Centro de Investigação em Antropologia da Saúde (CIAS) da Faculdade de Ciências 

Tecnológicas da Universidade de Coimbra, enquanto as moleculares de mosquitos foram feitas 

no IHMT. 

 

III.3.1  Pesquisa de dados de ADN genómico humano e desenho de 
primers 

Dados sobre a sequência de ADN genómico e a posição de SNP ou STR conhecidos 

foram obtidos do sítio na Web da ENSEMBL (http://www.ensembl.org/) e quando foi 

necessário o desenho de primers este foi feito com o software Primer 3 

(http://frodo.wi.mit.edu/cgibin/primer3). 

 

III.3.2  Técnicas usadas na pesquisa de mutações, polimorfismos binários 
e análise de STR ou microssatélites. 

 

III.3.2.1 ASA-PCR (allele-specific amplification-PCR) 

 Esta é uma técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction) baseada na análise da 

presença de SNPs conhecidos ou de outras variações em sequências de ADN dum sistema 

bialélico, numa única reacção apenas. Nesta reacção, primers complementares para uma dada 

sequência só não emparelham com a sequência se houver uma mutação na extremidade 3’. 

 

III.3.2.2 PCR-RFLP (PCR- Restriction Fragment Length Polymorphism) 

 A técnica consiste na amplificação dum fragmento que depois é digerido com 

endonucleases ou enzimas de restrição que catalisam clivagens em sequências nucleotídicas 

específicas (zonas alvo), gerando fragmentos definidos (normalmente complementares em 

dimensão) que podem ser separados em gel agarose ou poliacrilamida conforme o seu peso 

molecular. 

 

III.3.2.3 SSCP (Single-Strand Conformation Polymorphism) 

 O SSCP é uma técnica que consiste numa desnaturação a quente com formamida e 

estabilização das cadeias do produto amplificado, uma vez que a molécula de ADN em cadeia 

http://www.ensembl.org/
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simples assume uma estrutura tridimensional estabilizada por ligações intramoleculares cuja 

configuração depende da sequência dos seus nucleótideos. Assim sendo, fragmentos com 

diferentes sequências (selvagem e mutado e.g.) submetidos a electroforese em gel não 

desnaturante (gel que permite a migração do ADN como cadeia simples), apresentarão uma 

mobilidade que irá depender não apenas do tamanho da cadeia, mas também da forma que a 

molécula assume. 

Todas as amplificações foram efectuadas num termociclador T1-Thermocycle da 

Biometra. 

 

III.3.3  Revelação dos produtos amplificados 

 A revelação dos produtos amplificados foi feita por electroforese em: 

 Gel agarose 2% ou 1,5% (no caso do HBB, G6PD e identificação e 

genotipagem de A. arabiensis) em tampão TBE;  

 Mini-gel vertical de poliacrilamida (para as repetições T10/19, 1705A>C e 

1456C>T do gene PKLR) e, 

 Gel horizontal de poliacrilamida (para os STRs do gene PKLR), ambos corados 

com nitrato de prata. 

  

Gel agarose 

 De acordo com a concentração, a quantidade de agarose em gramas é dissolvida a 

quente em TBE 1x (Tampão Tris Borato EDTA) adicionando-se antes do início da 

polimerização 2μl de BrET (10µg/ml) por cada 100ml de gel. Este é vertido para um tabuleiro 

e sobre ele se colocam pentes que permitem a formação de poços. Após a polimerização do gel 

à temperatura ambiente, são carregados os produtos amplificados (1µl de cada) e um marcador 

de peso molecular padronizado de 100pb (MassRuler™ DNA Ladder), para controlo do 

tamanho dos fragmentos. 

A visualização posterior dos fragmentos foi feita num transiluminador com luz 

ultravioleta (UV) acoplado a um sistema de documentação fotográfico (UVIDOC); sempre que 

o tampão utilizado na mistura da reacção não fosse corado, era adicionado ao produto 

amplificado 5μl de tampão de aplicação com Orange G5x. 
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Mini-gel vertical de poliacrilamida 

 Este mini-gel consiste numa mistura inicial (gel de separação), de acordo com a 

concentração do gel, de acrilamida – bisacrilamida (37,5:1; 40% p/v), 1,15ml de glicerol 87% 

e 0,55ml de TBE10x a pH 8.3, ao qual se misturou 5,3ml água destilada (dH2O) até perfazer 

um volume de 10ml, 16µl de persulfato de amónia a 25% (APS 25%) e 10µl de N,N,N’N’-

tetrametil-etilenodiamina (TEMED) como polimerizantes. A mistura é vertida para um aparato 

apropriado e sobre o gel é vertida dH2O ou etanol absoluto para que a polimerização se faça 

mais rapidamente e a superfície fique horizontal. Estando o gel polimerizado, uma segunda 

camada constituída pelos mesmos componentes (mas em concentrações diferentes: 1ml do gel 

de separação sem os polimerizantes, 0,5ml dH2O e 0,5µl de APS e 0,5µ de TEMED, 

adicionados no momento da aplicação) é vertida sobre a primeira, colocando-se os pentes que, 

após polimerização, formam poços por onde são depositadas as amostras. A electroforese foi 

feita em tampão TBE 0.5× durante 3h 45 a 200 V. De seguida, procedeu-se à coloração das 

bandas de ADN com nitrato de prata.  

 

Gel horizontal de poliacrilamida 

 Neste gel usou-se 4,4ml poliacrilamida (T9%/C5%), 0,35ml de glicerol 100% (v/v), 

0,25 ml de sodium persulphate a 1% (SPS 1%) e 0,01ml de TEMED. Uma folha de Gelbond é 

colocada entre dois vidros, funcionando um deles como molde para formação dos poços onde 

as amostras são carregadas após a polimerização do gel; este é colocado numa placa com dH2O 

na tina de electroforese, mas com pontes de papel de filtro mergulhadas num tampão 0,125M 

Tris/Glicina a pH8,8. A primeira ponte (a mais próxima das amostras) é embebida em tampão 

azul de bromofenol para permitir a visualização da migração. A electroforese foi feita a 150V 

durante cerca de 1h 30´ e a coloração foi feita com nitrato de prata.  

 

Coloração com nitrato de prata 

Para a coloração, mergulhou-se o gel em ácido acético 10% durante 20´, lavou-se duas 

vezes com água destilada e de seguida foi colocado numa tina com 100ml de nitrato de prata 

1% e 150µl de formaldeído 37% durante 30´. Findo o tempo, procedeu-se de imediato a nova 

lavagem e o gel foi então mergulhado numa parte duma solução contendo 100ml de carbonato 

de sódio 3%, 150µl de formaldeído 37% e 20µl tiossulfato de sódio 10%, até ao início da 

visualização de bandas, altura em que a solução é vertida e se adiciona o volume restante para 

a revelação total, sendo a reacção bloqueada com ácido acético 10% durante 30´´; o gel é então 

lavado de imediato ou deixado em dH2O durante a noite. 
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Secagem  

Posteriormente à remoção da dH2O, os géis foram colocados sobre papel de filtro e 

com uma folha de acetato sobre a outra face foram secos num secador para géis a 80ºC durante 

2 horas. 

 

III.3.4  Sequenciação 

A técnica baseia-se na incorporação de dideoxinucleótidos (ddNTPs) específicos, sem 

o grupo 3´-OH, marcados com fluoróforos (grupo químico capaz de fluorescer) numa reacção 

de sequenciação em que se utiliza um primer específico do fragmento que se quer sequenciar, 

tampão e Taq Polimerase. A revelação por electroforese em finos capilares, atravessados por 

um feixe laser, foi feita num ABI 3100 (Applied Biosystems) e a análise das sequências com o 

software Sequencing Analysis 3.7.3. num procedimento semelhante ao esquematizado na Fig. 

III.2. 

  

 

Fig. III.2 Sequênciação automática (adaptado de 

http://www.ucm.es/info/genetica/AVG/practicas/secuencia/Automat1.jpg). 

 

Para a confirmação de alguns resultados de PCR-FRLP efectuados no IHMT, os 

produtos amplificados e purificados, bem como os primers de interesse foram enviados para 

uma empresa de biotecnologia (Macrogen) para sequenciação. Neste caso, os resultados são-

nos remetidos sob a forma de electroferograma para análise e interpretação dos resultados. O 

alinhamento das sequências (sense e anti-sense,) para cada amostra e a sua correcção 

(eliminação de gaps) foi feito usando o programa ClustalW disponível no software Bioedit 

Sequence Alignment Editor (Hall, 1999), tendo sido determinados os genótipos por observação 

dos electroferogramas correspondentes. 



57 

 

III.3.5  Genotipagem de STRs ou microssatélites 

Esta foi feita com recurso a Single ou Multiplex- PCR com primers específicos em que 

a sequência forward (F) ou reverse (R) para cada par de primer é marcada com fluorocromos 

de cores diferentes a fim de permitir a identificação dos tamanhos dos fragmentos amplificados 

(em pares de base) por electroforese capilar em sequenciador automático. Os resultados são 

analisados com um software apropriado que permite a leitura do tamanho aproximado dos 

fragmentos em pares de base com base num marcador que é adicionado à mistura da reacção 

desnaturante. No caso dos microssatélites do gene PKLR, usou-se dois sequenciadores 

diferentes o ABI 3100 e 3130 (Applied Biosystems, USA) e os resultados foram analisados no 

software GeneScan 3.1.2.  

Para os microssatélites de A. arabiensis a genotipagem com recurso a um sequenciador 

automático ABI 3730 (Applied Biosystems, USA) foi feita por uma empresa comercial (Yale’s 

DNA Analysis Facility em Science Hill, USA) e a análise dos electroferogramas pelo software 

GeneMarker 1.4 (SoftGenetics, USA). 

 

 

III.4  ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Os dados organizados em bases de dados em Excel® (Microsoft) foram convertidos em 

ficheiros diferentes consoante os programas estatísticos utilizados. 

A estatística descritiva para análise univariada, bi ou multi-variada e de dados 

expressos em tabelas de frequências simples ou contingência foram realizados através do 

programa Statistics for Windows.  

As estimativas de variabilidade e diferenciação genética foram determinadas com testes 

exactos existentes nos softwares, ARLEQUIN 3.1.1 (Excoffier et al., 2005) para os 

microssatélites do hospedeiro humano e, para a análise dos microssatélites de A. arabiensis, 

tendo em conta a bibliografia e para efeitos de comparação, FSTAT3.2.3 (Goudet, 2001, 1995) 

e GENEPOP v.5.2 (Raymond & Rousset, 1995; Rousset, 2007). Foram ainda usados na análise 

dos microssatélites de A. arabiensis os softwares MICROCHECKER (van Oosterhout et al., 

2004), BOTLLENECK 1.2.02 (Cornuet & Luikart, 1996) e Ne-Estimator (Peel et al., 2004) 

No presente estudo, considerou-se nível de significância nominal () em todos os testes 

efectuados de 0,05 (erro admitido, acima do qual é excessiva a probabilidade de rejeitar a 

hipótese nula, sendo ela verdadeira, para um dado intervalo de confiança). Para certos casos e 
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de acordo com a literatura, em testes múltiplos este valor de  foi corrigido pelo método 

sequencial de Bonferroni (Holm, 1979) de modo a evitarem-se erros de falsa rejeição (erro do 

tipo 1, i.e., rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira). O método consiste em ordenar os 

valores de p em ordem ascendente dos n testes e comparar o valor mais pequeno de p a    , 

(para testes 1-sided) e se o teste for significativo (p≤     ), compara-se o segundo valor mais 

pequeno com         e assim sucessivamente, até ao primeiro teste julgado não 

significativo (i.e. p 
 

   
           ). Para testes 2-sided a correcção mais apropriada é 

α´=1- (1-α)
1/n

. 

 Para amostras pequenas ou com uma distribuição não normal foi feita uma re-

amostragem com reposição (Bootstrap with resampling), isto é, uma estimativa do intervalo de 

confiança, usando amostras ao acaso dentro dos dados originais. 

 

III.4.1  Testes em tabela de contingência 2x2 

Para testar se existe uma associação entre as variáveis categóricas correspondentes às 

linhas e as correspondentes às colunas, ou seja, para determinar se a distribuição dos 

indivíduos entre categorias de uma variável é independente da distribuição dos indivíduos nas 

categorias da outra (hipótese nula (H0) numa análise de uma tabela de contingência, utiliza-se 

o teste de 2
 de Pearson. Quando a tabela possui apenas duas linhas e duas colunas (2x2) é, 

segundo Kirkwood (1988), equivalente a uma comparação de proporções (e.g., proporção de 

Infectados por sexo) que normalmente é simplificada na seguinte fórmula: 

   

 2   
      

 
, 

 

onde, para cada célula da tabela,   é a frequência observada e   é a frequência esperada  

Quanto maior a diferença entre as frequências observadas e esperadas, maior o valor do 

2
 calculado, menos provável é que a diferença seja devida ao acaso. Assim, o valor de 2

 

determinado é comparado com os valores críticos da distribuição teórica do 2
 α (g.l.) para uma 

determinada significância α e n graus de liberdade (g.l.). Para uma tabela com ij linhas e 

colunas, o número de g.l. é (i-1)(j-1). Numa tabela 2 x 2 o número de g.l. será 1. No entanto, 

quando o tamanho total da amostra é pequena (menor que 20) ou quando numa das células da 

tabela 2x2 a frequência esperada seja inferior a 5, ou o total seja inferior a 20, o teste de 2
 é 

substituído pelo teste exacto de Fisher, que calcula a probabilidade exacta da tabela observada 
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e de todas as possíveis tabelas que resultam do acaso, com os mesmos valores marginais das 

linhas e colunas, com recurso à seguinte fórmula: 

 

  
        

          
 

  

 

          Variável X 

 Categoria A Categoria B Total 

 
Variável Y   

Categoria 

C 

a b e 

Categoria 

D 

c d f 

Total g h n 

 

O teste de significância do teste obtém-se somando a probabilidade da tabela observada 

e a probabilidade da tabela menos provável. 

 

III.4.2  Tabela de contingência 2xc 

Quando a tabela tem apenas 2 linhas e c colunas, a tabela diz-se de 2xc e, neste caso, o 


2
 é calculado através da seguinte fórmula que permite estimar as diferenças entre as 

frequências representadas pelas c colunas da tabela: 

 


2
=

 RNR

Nn

Rr
N

































22

2

, g.l.=c-1, 

onde n representa o total de uma determinada coluna e r a frequência observada na primeira 

célula da linha superior correspondente a essa coluna, N representa a soma total das 

frequências e R a soma total das frequências da linha superior. 

 

III.4.3  Estimativa de variabilidade genética 

A variação genética para cada locus dialélico ou microssatélite foi feita pela estimativa 

de diferentes parâmetros, a seguir descritos, variando esses de acordo com os temas tratados 

neste estudo e a bibliografia. Sempre que houver diferenças na fórmula de cálculo, estas serão 

assinaladas. 
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III.4.3.1  Frequência alélica 

 A frequência alélica é proporção dum dado alelo numa amostra com N indivíduos (ou 

2N cromossomas). Representando-se a frequência dum genótipo AiAj por Xij, a frequência do 

alelo i é dada por: 

   
            

  
  ,  

onde          representa o somatório dos    , i.e. da frequência de todos os genótipos que 

apresentam o alelo i e N o número de indivíduos.  

III.4.3.2  Número de alelos por locus 

Representa o número de alelos de diferentes tamanhos num dado locus. O número 

médio de alelos por locus em cada população é obtido, fazendo a soma do número de alelos em 

cada um dos loci analisados numa dada população, dividindo o valor encontrado pelo número 

total de loci. 

III.4.3.3  Riqueza alélica (Rs) 

A Rs é estimativa do número de alelos por locus ajustada pelo tamanho da amostra de 

menor dimensão, permitindo a comparação de amostras de tamanhos diferentes. A estimativa é 

dada pela seguinte equação: 
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onde Ki representa o número de alelos do tipo i na amostra de 2N cromossomas e n é o número 

de indivíduos da amostra de menor tamanho (El Mousadik & Petit, 1996). 

 

III.4.3.4  Heterozigotia observada (Ho) 

Ho é a proporção de genótipos heterozigóticos num dado locus numa amostra de N 

indivíduos. A Ho foi calculada pela equação: 

 

Ho =        . 
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III.4.3.5  Heterozigotia esperada (He) ou diversidade genética 

Representa a proporção esperada de genótipos heterozigóticos numa população baseada 

na frequência alélica dum dado locus, assumindo proporções genotípicas de Hardy-Weinberg. 

A estimativa não enviesada de He de acordo com Nei (1987) é calculada como se segue: 

 

   
       

 
  

      
 

 

onde pi, representa a frequência do i-ésimo alelo e N o número de indivíduos. 

III.4.3.6  Equilíbio de Hardy-Weinberg (HW) 

O princípio de HW assume que numa população hipotética de tamanho teoricamente 

infinito com reprodução sexuada e onde ocorrem acasalamentos aleatórios (i.e. em panmixia) e 

onde não existam forças evolutivas, tais como deriva genética, mutação, migração e selecção 

natural ou que estas sejam negligenciáveis as frequências alélicas e genotípicas permanecem 

estáveis ao longo das gerações, ou seja permanecem num valor de equilíbrio (Hartl & Clark, 

2007).  

Matematicamente, o princípio de HW cria um modelo que se traduz: AA=p
2
; Aa=2pq e 

aa=q
2
, em que AA, Aa e aa representam as frequências esperadas dos genótipos em qualquer 

geração e p e q são as frequências dos alelos A e a, respectivamente, com p+q=1 na geração 

anterior. Desvios ao equilíbrio de HW (EHW) podem acontecer como resultado de eventos 

específicos num locus (i.e. que afecta um ou poucos loci) tais como selecção e acasalamentos 

preferenciais (não ao acaso ou assortative mating) ou de eventos que afectam todo o genoma 

(como consanguinidade e subdivisão da população). Uma outra causa dum decréscimo da 

frequência de heterozigóticos numa amostra e que se traduz no desequilíbrio de HW é a 

presença de demes
17

 (Black IV et al., 2001; Hartl & Clark, 2007).  

Neste estudo, as frequências genotípicas observadas em cada locus foram testadas 

contra as expectativas do equilíbrio de HW através de testes exactos disponíveis nos diferentes 

softwares (GENEPOP (Raymond & Rousset, 1995; Rousset, 2007) e ARLEQUIN (Excoffier 

et al., 2005) e com a hipótese nula (HO) de que ocorreu união aleatória de gâmetas e com a 

hipótese alternativa de défice ou excesso de heterozigóticos. Para esse cálculo foi usado o 

método de Fisher com recurso a cadeia de Markov que considera todos os possíveis estados de 

                                                           
17

 População local de organismos duma espécie que se intercruzam aleatoriamente e partilham um pool genético distinto 

dos demais grupos. 
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tabelas de contingência com valores marginais, produzindo uma estimativa não-enviesada do 

valor exacto de p (Guo & Tompson, 1992). 

III.4.3.7  Desequilíbrio de Linkage 

A nível populacional, o DL pode ser provocado por 2 factores principais: 1- deriva 

genética ao acaso, pois, sendo a diversidade genética bastante reduzida promove uma 

associação ao acaso entre alelos de loci diferentes, aumentando a variação do coeficiente de 

desequilíbrio de linkage); 2- a selecção epistática que favorece combinações de alguns alelos 

sobre outros na população, resultando em ligações estáveis. No entanto, pode resultar dum 

artefacto devido ao efeito de Wahlund, de reduzida recombinação génica e inbreeding. 

Para avaliar a independência entre todos os pares de loci (dentro de cada população 

isoladamente e depois como uma única população), a presença de desequilíbrio de linkage foi 

examinada através de testes exactos de Fisher para tabelas de contingência de distribuição 

genotípica, usando a cadeia de Markov (Slatkin, 1994) para cálculo do valor não-enviesado de 

p, disponíveis no software GENEPOP v.5.2 ou no ARLEQUIN versão 3.1.1, com a seguinte 

hipótese nula (H0): os genótipos de um locus são independentes dos genótipos de outro locus.  

III.4.3.8  Alelos nulos (r) 

Segundo Brookfield (1996) a frequência de alelos nulos foi estimada com base na 

seguinte equação: 

  

  
 e   

   e
 , 

 

em que    é a heterozigotia esperada e    a heterozigotia observada. 

 

III.4.4  Tamanho efectivo populacional (Ne) 

De acordo com Waples (1991) o tamanho efectivo populacional representa o tamanho 

duma população teórica ideal (modelo Fisher- Wright) que experiencia alterações genéticas na 

mesma proporção que a população em estudo, sendo essas alterações, segundo Hartl & Clark 

(2007), consequência da magnitude da deriva genética. É considerado, portanto, um estimador 

do grau do efeito da deriva na variação das frequências alélicas, uma vez que a deriva genética 

contribui para a perda de diversidade genética a uma taxa que será tanto maior quanto menor 

for o Ne. Quanto menor o Ne, maior a variação da frequência alélica entre as gerações e a taxa 

de fixação ou perda aleatória de alelos. 
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Neste estudo foi feita a estimativa de Ne corrente que se baseia na variação temporal 

das frequências alélicas entre dois períodos temporais. Esta estimativa assume a independência 

dos loci e têm em conta o número de gerações por ano e, consequentemente, o total de 

gerações entre os períodos de amostragem. Para o cálculo foi usado o método moments-based 

(NeF) de Waples (1989). 

Para a estimativa de NeF, assume-se um plano de amostragem (Plan II, Waples, 1989) 

em que os indivíduos são colhidos antes da reprodução e que não são, portanto, substituídos, 

foi usada a equação de Nei & Tijama (1981) implementado um programa computacional do 

Ne-ESTIMATOR 1.3 (Peel et al., 2004):  

 

    
 

     
 

   
 

 

   
 
  , 

 

em que T representa o número de gerações entre as duas amostras,    e     representam o 

número de indivíduos na primeira e segunda amostragens (gerações 0 e t) e F é calculado por 

cada locus de acordo com Pollak (1983) pela seguinte equação: 

 

   
 

   
  

       
 

         

 
    , 

 

onde A é o número de alelos no locus e xi e yi as frequências do i-ésimo alelo na primeira e 

segunda amostragem respectivamente. 

 

III.4.5  Teste de heterozigotia (ou equilíbrio demográfico) 

O teste de heterozigotia de Cornuet & Luikart (1996) compara duas estimativas de 

heterozigotia esperada: uma baseada na frequência alélica (He), assumindo o EHW e outra 

baseada no número de alelos e tamanho da amostra, Heq assumindo EMD; este teste considera 

uma população em equilíbrio de mutação-deriva (EMD), quando na maioria dos loci as 

estimativas são similares, i.e. He=Heq. Caso a população tenha experimentado um bottleneck, 

i.e. efeito de gargalo, He>Heq num número significativo de loci, pois os alelos raros perdem-se 

rapidamente proporcionando um decréscimo imediato no Heq (diminuição do número de alelos 

é mais rápida que a diminuição da frequência alélica). Caso contrário, ou seja He<Heq, pode ser 

um indicativo de expansão. 
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 O cálculo foi efectuado com recurso ao software BOTLLENECK 1.2.02 (Cornuet & 

Luikart, 1996), assumindo como modelos de mutação o IAM, SSM e um TPM com uma 

probabilidade de 70% com 30% de fracções de indels superiores a uma unidade de repetição. 

A significância estatística do desvio para cada amostra usando todos os loci foi avaliada pelo 

teste de ordenação de Wilcoxon disponível no citado software para determinar se um número 

significativo de loci apresenta He>Heq, sabendo que numa população em equilíbrio espera-se 

que cerca de 50% de loci apresentem uma ligeiro excesso (He>Heq) e 50% possa apresentar um 

ligeiro défice (He<Heq), resultados da deriva e de erros de amostragem. 

 

III.4.6  Estimativa de diferenciação  

 

Subestruturação da população e Estatística-F 

Uma das consequências da subdivisão populacional é a sua diferenciação genética, i.e. 

a diferença entre alelos das subpopulações, sendo esta resultante, da selecção natural, da 

mutação (podem ocorrer mutações diferentes entre populações) ou da deriva genética durante o 

processo de transmissão de alelos duma geração a outra (Hartl & Clark, 2007). Segundo 

Wright (1951), conforme os níveis de complexidade (individual (I), subpopulação (S) e 

população total (T)) em que se analisa uma população subdividida, os parâmetros que 

determinam os desvios da frequência genotípica na população serão diferentes (FIS, FST e FIT), 

de acordo com a partição do défice de heterozigóticos pelos diferentes níveis hierárquicos. 

Assim, assumindo acasalamentos ao acaso, HI representa a heterozigotia observada dum 

indivíduo numa subpopulação; HS é a heterozigotia esperada dum indivíduo numa 

subpopulação equivalente e HT a heterozigotia esperada dum indivíduo na população total 

equivalente. 

Neste estudo foram calculados os parâmetros FIS (inbreeding, coeficiente de 

consanguinidade ou endogamia) e FST (Índice de fixação) que podem ser definidos como: 

 

    
     

  
          

     

  
, 

 

onde HI representa a heterozigotia observada num indivíduo numa subpopulação, HS a 

heterozigotia esperada dum indivíduo numa população equivalente com acasalamentos ao 

acaso e HT a heterozigotia esperada dum indivíduo numa população total equivalente, também 

com acasalamentos ao acaso. Existe, no entanto, uma correlação entre os três parâmetros pois 
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FIS = (FIT- FST) /1- (FST), sendo FIT o coeficiente de endogamia total ou seja, a correlação dos 

genes dos genes dentro dos indivíduos. 

III.4.6.1 FIS 

O parâmetro FIS representa a medida de redução da heterozigotia dum indivíduo devido 

a acasalamentos não aleatórios dentro da subpopulação (i.e. mede o défice de heterozigóticos 

numa população). Os valores desse parâmetro variam de 0 (quando não existe endogamia, 

encontrando-se as frequências genotípicas em EHW) e 1 (presença de inbreeding completo, 

resultando como consequência de acasalamentos não aleatórios, organismos com genótipos 

inteiramente homozigóticos). A determinação desse coeficiente foi feita, para cada locus e 

cada amostra, de acordo com Nei (1987), ao FSTAT v 2.9.32 (Goudet, 2001). Para a avaliação 

da significância das estimativas de FIS foram efectuados testes de randomizações (1000). 

III.4.6.2 FST 

O parâmetro FST ou índice de fixação (Wright, 1951) é uma medida de diferenciação 

populacional que representa o grau de redução da diversidade genética que resulta da 

subdivisão populacional em subpopulações com um certo grau de isolamento entre si (Wright 

in Hartl & Clark, 2007). Os valores variam entre 0 e 1, reflectindo o nível de diferenciação 

genética entre as subpopulações em estudo, onde 0, representa a ausência de subdivisão e 1 

corresponde ao isolamento total entre as populações (inexistência de fluxo genético). É uma 

medida da variância na frequência alélica dentro da população, padronizada pela frequência 

alélica media entre subpopulações. (Hartl& Clark, 2007). 

Os parâmetros da estatística-F foram estimados pelo método proposto por Weir & 

Cockerhan (1984) que assume o modelo de evolução dos microssatélites IAM, usando para as 

populações de A. arabiensis a versão 2.9.3.2. do FSTAT (Goudet, 2001). 

Os níveis de diferenciação genética entre populações no estudo dos factores de 

susceptibilidade/resistência humana foram estimados pelo parâmetro FST com o software 

ARLEQUIN (Excoffier et al., 2005).  
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DO HOSPEDEIRO HUMANO 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

IV FACTORES DE SUSCEPTIBILIDADE /RESISTÊNCIA DO 
HOSPEDEIRO HUMANO 

 

“A defesa contra a malária assinou vários polimorfismos que são mantidos através de 

gerações (graças à selecção) no genoma humano”.  

Campino et al. (2006) 

IV.1 INTRODUÇÃO 
 

Existem sobejas provas que demonstam que as variações genéticas humanas são um 

dos principais determinantes da susceptibilidade às doenças infecciosas, nomeadamente à 

malária, doença para a qual a resistência inata representa a primeira linha de defesa (Allison, 

2009). Como referido em II.1.5, vários loci polimórficos têm sido associados à 

susceptibilidade/resistência à malária. Embora o polimorfismo humano responsável pelo traço 

falciforme seja aquele que não oferece dúvidas quanto ao seu papel protector contra a malária 

severa por P. falciparum, outros polimorfismos associados aos genes da globina, às 

oligoproteínas da membrana dos eritrócitos, ao stress oxidativo (G6PD), à citoaderência e ao 

sistema imune, demonstram alguma influência no desenlace clínico provavelmente por 

afectarem a dinâmica da infecção (alteração da eficiência da invasão dos eritrócitos, 

interferência no desenvolvimento parasitário, precoce remoção dos eritrócitos infectados, etc). 

A espécie P. falciparum parece ter exercido uma selecção positiva
18

 do heterozigótico 

pela retenção de polimorfismos deletérios e associados a doenças que afectam as células 

eritróides. 

Com base em estudos relativos à origem dalguns desses polimorfismos e estudos para a 

detecção de selecção estima-se que o impacto da malária no genoma dos humanos data de há 

10 000 anos apenas, período concordante com a expansão da agricultura e a pastorícia 

(Neolítico) (Tishkoff et al., 2001), com a recente expansão do efectivo populacional de P. 

falciparum já considerado grande (Hughes & Verra, 2001; Joy et al., 2003) e da diversificação 

de A. gambiae (Coluzzi, 1999). 

O conhecimento de polimorfismos genéticos humanos associados à malária revela-se 

importante na medida em que estes podem fornecer informações úteis relativamente à 

                                                           
18

 Também denominada selecção direccional, ocorre favorecendo um determinado alelo; a frequência desse alelo 

aumenta continuamente até próxima da fixação. 
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predisposição e ao mecanismo da infecção/doença e sugerirem estratégias profiláticas e/ou 

terapêuticas. 

Neste capítulo pretende-se descrever os polimorfismos humanos estudados no presente 

trabalho, apresentar e discutir os resultados obtidos. 

 

IV.2 PESQUISA DA MUTAÇÃO DETERMINANTE DA ANEMIA DE CÉLULAS 
FALCIFORMES OU DREPANOCITOSE 

 

A anemia das células falciformes ou drepanocitose, doença autossómica recessiva, é 

uma hemoglobinopatia provocada por uma alteração na cadeia β-globina que se traduz não 

apenas numa hemoglobina com alteração a nível molecular como também a nível celular 

(hemoglobina S). Esta manifesta-se essencialmente em situações em que a tensão de oxigénio 

é baixa, pela formação de polímeros fibrosos que endurecem a membrana do eritrócito e 

aumenta a viscosidade do citoplasma. Estas polimerizações levam à característica forma em 

foice dos eritrócitos que contêm a hemoglobina S (Fig. IV.1) (Embury, 2005; Waterfall et al., 

2000). 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV.1 Eritrócitos com a forma de foice assinalados pela seta (retirado de 

www.nlm.nih.gov/medlineplus/sickanemia.html) 

 

As células falciformes, dado que possuem membranas rugosas que aderem ao 

endotélio, perdem a flexibilidade para atravessar os pequenos vasos capilares. Como 

consequência provocam oclusão microvascular e são alvo de destruição prematura, 

determinando, assim, uma anemia hemolítica, isquémia e disfunção dos órgãos.  

A drepanocitose, considerada uma anemia hemolítica crónica, é mais frequente entre 

negros, quer em África, quer em países com história de comércio de escravos e ocorre em 

partes da Índia, Arábia Saudita, países do Mediterrâneo e Caraíbas, atingindo uma prevalência 

de 2-3% na África Equatorial (Schnog et al., 2004; WHO, 2005). Sendo comum nas regiões de 

malária endémica, a frequência da variante HbS (traço falciforme) frequentemente ultrapassa 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/sickanemia.html
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os 25% (Enevold et al., 2005), chegando mesmo a atingir 45% nalgumas partes da África 

(Eaton, 1994). Acredita-se que essa concentração reflecte uma vantagem selectiva dada a 

protecção dos portadores do traço contra a infecção malárica (Aidoo et al, 2002; Kwiatkowski, 

2005) (Fig.IV.2).  

De acordo com WHO (2005c), 5% da população mundial é portadora de genes 

responsáveis por hemoglobinopatias e cada ano nascem aproximadamente, 300 mil crianças 

com essas anomalias. Destas, mais de 200 mil são Africanas com drepanocitose, sendo que a 

doença é responsável por 5% da mortalidade geral em crianças com menos de 5 anos nesse 

continente. 

 

 

Fig. IV.2 Mapa de distribuição da frequência de HbAS em populações autóctones em África (à direita) e sua 

comparação com regiões afectadas por malária (à esquerda) nos anos 20, antes do controlo de vectores (adaptado 

de Allison, 2009). 

 

O conhecimento da real prevalência dessa anemia revela-se duma importância crucial 

para o controlo e manejo dos casos de malária, uma vez que ela pode ser uma das principais 

causas de admissão hospitalar e morte. Em detrimento desse pressuposto, uma profilaxia 

antimalárica é instituída no manejo dos pacientes com a doença, registando-se actualmente 

uma preocupação no que concerne ao tipo de medicamento a usar em alternativa à cloroquina 

(Makani et al., 2007), devido ao alastramento da resistência a esse fármaco e ao papel exacto 

da malária na anemia falciforme e vice-versa.  

 

IV.2.1  A hemoglobina e o gene 

A hemoglobina (Hb) é uma das mais importantes proteínas dos eritrócitos. Consiste em 

quatro cadeias de globinas que envolvem um núcleo tetrapirrólico denominado heme, capaz de 

se combinar de forma reversível com o oxigénio, estando portanto envolvida no seu transporte 

dos pulmões para os tecidos e do dióxido de carbono daqueles para os pulmões.  
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A Hb predominante no adulto é HbA (≈97%) que corresponde a duas cadeias α- 

globina e duas β-globina (α2β2) (Fig. IV.3) com 141 e 146 resíduos de aminoácidos (aa) 

respectivamente e peso molecular de 64-65kDa. As outras Hb existentes são a HbA2 (2-35%; 

constituída por α2δ2) e a HbF, denominada hemoglobina fetal (<2%; constituída por α2γ2). Esta 

é a hemoglobina predominante durante o desenvolvimento fetal, coexistindo com outras 

cadeias de globinas também sintetizadas ao longo da fase intra-uterina (β, δ, ε e δ). Nas 12 

primeiras semanas após o nascimento restam normalmente, a HbA e a HbA2 (Clark & Thein, 

2004; Ludvigesen in Anne Stienne-Martin et al., 1998). 

 

 

Fig. IV.3 Estrutura da molécula de hemoglobina com a representação das 4 cadeias globinas (2α e 2β) e a posição 

do grupo heme contendo um átomo de Fe
++

 (adaptado de http://www.bloodless.it/hemoglobin.jpg). 
 

 

O Gene 

As cadeias da β-globina são codificadas pelo gene da β-globina (HBB- MIM # 141900) 

que se encontra localizado em cluster com os genes γ-, δ-, ε-globina no braço curto do 

cromossoma 11 (11p15.5). Esse gene pertence a uma família de genes – os genes da globina 

(α-, β-, γ-, δ-, ε- e δ-,), estando os genes α- e δ-globina localizados em cluster no braço curto do 

cromossoma 16 (16p13.3), grupo, como já se disse, envolvido no transporte de oxigénio e cuja 

expressão varia durante o desenvolvimento embrionário humano. Desconhece-se, entretanto, o 

mecanismo que regula a expressão coordenada desses genes (Bain, 2001). Todos esses genes 

são constituídos basicamente por um promotor, por três sequências codificantes (exões) e duas 

não-codificantes (intrões ou IVS) (Fig. IV.4). 

 

α 
β 

 

β 



73 

 

 

Fig. IV.4 Localização física dos genes com representação simplificada do controlo genético e produção da 

hemoglobina humana (adaptado de Weatherall, 1997). 

 

Estima-se a ocorrência de mais de 1200 mutações que vão desde rearranjos e delecções 

do(s) gene(s) até à substituição de uma única base (mutação pontual) o que provoca a alteração 

na sequência de aa (Hardison et al., 2002).  

 

Variante HbS 

Várias desordens podem ocorrer desregulando o padrão normal da expressão dos genes 

que codificam para a hemoglobina (Weatherall & Clegg, 2001). Estas desordens 

(hemoglobinopatias) caracterizam-se por uma reduzida síntese (ou mesmo ausência) de uma 

ou mais, cadeias da globina (Talassémias) ou então na síntese de variantes Hb estruturalmente 

anormais (HbS, HbC, HbD, HbE e outras mais raras), características essas que não são 

mutuamente exclusivas (Clark & Thein, 2004).  

A variante HbS, responsável pelo traço falciforme, resulta duma mutação simples 

pontual 20A>T (transversão
19

 duma adenina por uma timina) no codão 6 na sequência do gene 

HBB, da qual resulta a substituição do ácido glutâmico na Hb normal (HbA) por uma valina na 

cadeia da β-globina da Hb falciforme (HbS). Os portadores do traço (indivíduos 

heterozigóticos) têm a variante falciforme, HbS e uma cópia do gene normal, HbA, sendo 

portando portadores do genótipo HbAS. Uma vez que a variante HbS é recessiva relativamente 

às manifestações clínicas (moderadas em situações de esforço físico exagerado e.g.), só são 

afectados pela anemia falciforme os indivíduos duplos recessivos HbSS (e alguns 

heterozigóticos compostos, particularmente os HbSC e HbSβ-talassémia, não sendo estes 

objecto deste estudo). Normalmente, os drepanocíticos têm uma esperança de vida 

relativamente baixa (Platt et al., 1994).  

Embora exista uma variedade de marcadores na região do cluster β-globina, apenas 

alguns constituem haplótipos em cromossomas com o alelo HbS, sendo denominados de 

                                                           
19 Substituição dum nucleótido da classe das purinas por uma pirimidina ou vice-versa (G↔C ou A↔T).  
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acordo com a região geográfica da África ou do Médio Oriente onde foram primeiramente 

descritos, pressupondo-se que o HbS terá surgido de forma independente (cinco vezes) como 

uma nova mutação nessas regiões (Embury & Steinberg, 1994; Labie et al., 1989; 

Lapourmeroulie et al., 1992; Nagel & Ranney, 1990). Assim, temos os haplótipos Senegal, 

Benin, Bantu, Camarões e Árabe/Indiano. Calcula-se que o alelo HbS terá surgido nestas 

regiões entre os períodos paleolítico e mesolítico, há cerca de 50 ou 100 mil anos (Naoum & 

Bonini-Domingos, 1997). É facto assente que o fenótipo é bastante variável de acordo com o 

haplótipo de que o indivíduo é portador.  

Um estudo realizado por Aidoo et al. (2007) relativamente à malária, demonstra que 

crianças HbAS apresentam parasitémias muito mais baixas e menor incidência de anemia 

severa que as HbAA, em que a taxa de mortalidade é significativamente superior. Segundo 

Aluoch (1997) o genótipo HbAS protege contra a malária, mas o genótipo HbSS protege muito 

mais; no entanto, dado que esse genótipo implica elevada mortalidade devido à anemia, o 

balanço é mantido. Num estudo recente, com marcadores situados a 400kb no locus HBB em 

haplótipo com o alelo HbS em populações da África Ocidental e Afro-descendentes da 

Caraíba, o padrão de DL observado é consistente com o padrão esperado para os loci sob 

selecção positiva (Hanchard et al., 2007), confirmando, assim, o impacto da malária no 

genoma humano, nomeadamente na adaptação da alelo HbS no locus HBB.  

 

IV.2.2  Metodologia 

A detecção da mutação 20A>T foi feita através de uma adaptação do protocolo de bi-

ASA-PCR (“bidirectional single tube allele-specific amplification”) descrito por Waterfall & 

Cobb (2001). Nesta reacção foram utilizados simultaneamente 2 pares de primers: Wild Type 

primer set (WT-CP517 / WT-AS), que amplifica um fragmento do gene HBB com 517pb e 

Mutant primer set (MUT-AS / MUT-CP267), que amplifica um fragmento de 267pb 

(Fig.IV.5) e cujas sequências são: 5´-CCCCTTCCTATGACATGAACT-3´/5´-

ATGGTGCACCTGACTCCTGA-3´ e 5´-CAGTAACGGCAGACTTCTCCA-3´/ 5´-

GGGTTTGAAGTCCAACTCCTA-3´, respectivamente.  
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Fig. IV.5 Esquema representativo do bi-ASA-PCR utilizado para detecção da mutação 20A>T no gene HBB 

(adaptado de Waterfall & Cobb, 2001). 

 

As amostras foram amplificadas numa mistura para a reacção em multiplex num 

volume total de 25µl com um tampão constituído por 50mM KCL, 10mM Tris pH 8,3, 7mM 

MgCl2, 200µM de dNTP’s, 1µM de WT-AS, WT-CP-517 e Mut-AS e 0,8µM de Mut-CP267, 

0,1µg/µl de BSA e 0,02U/µl de GoTaq DNA polimerase da Promega e com as condições de 

PCR de 35 ciclos compreendendo cada ciclo um período de desnaturação de 1´ a 94ºC, 

annealing dos primers de 1´ a 65 ºC e extensão de 2´ a 72ºC, seguidos por um período de 

extensão final de 10´. 

A análise dos fragmentos amplificados foi feita através de electroforese em gel de 

agarose 2% (10µg/ml) a 110 V durante 1 hora e 30´.  

Nos indivíduos normais, homozigóticos para o alelo HbA (HbAA), ocorre a 

amplificação de um fragmento de 517pb, nos heterozigóticos (HbAS), ocorre a amplificação de 

duas bandas de 267pb e 517pb e para os homozigóticos para o alelo HbS (HbSS) somente a 

amplificação de fragmentos com 267pb; em todas as amostras deveria ocorrer a amplificação 

de um fragmento com 800pb, resultante do par de primers externo WT-CP517 / MUT-CP267, 

e que funciona como controlo interno da reacção. A Fig.IV.6 seguinte ilustra o padrão dos 

resultados obtidos com a identificação dos genótipos por amostra.  

 

 

Fig. IV.6 Padrão das bandas obtidas após amplificação e electroforese em gel agarose correspondentes aos 

genótipos do c6 do gene HBB: M- marcador de ADN 100 pb; amostras 1, 8 e 9 são HbAA; amostra 6- HbSS e 

amostras 7 e 10 (controlo) são HbAS. 

 

 517pb 

267pb 

 

517pb 

 

800 pb 
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Todos os genótipos HbSS identificados através deste protocolo foram também 

confirmados por RFLP, uma vez que na presença de mutação o alelo A pode não ser 

amplificado. 

 

Optimização 

A fim de poupar as amostras de campo destinadas ao estudo, a optimização do 

protocolo foi efectuada com amostras de sangue periférico cedidas pelo Laboratório Central do 

IHMT, a partir do qual se preparou ADN pelo método descrito por Snounou et al. (1993). 

Como controlos positivos foram utilizadas amostras gentilmente cedidas pela Inv. Doutora 

Paula Faustino do INSA. 

Foram feitos vários ajustes no tempo de desnaturação, nas temperaturas de hibridação, 

o tempo de extensão e na concentração dos primers de forma a obter uma melhor amplificação 

das bandas de interesse. Como a definição da banda WT mantinha-se fraca, adicionou-se BSA 

(Bovine Serum Albumin) na concentração inicial de 0,1μg/μl, aumentou-se a temperatura de 

hibridação, tendo-se finalmente considerado o protocolo apto para ser utilizado. No entanto, 

como a taxa de insucesso viria a revelar-se grande para as primeiras 100 amostras 

amplificadas, novos ajustes foram feitos, resultando no protocolo que passou a ser usado no 

laboratório.  

 

PCR-RFLP  

As amostras foram amplificadas segunda a técnica descrita por Alves et al., (2010) com 

recurso aos primers 5’-ACCTCACCCTGTGGAGCCAC-3’-forward (F) e 5’-

ACCAGCAGCCTAAGGGTGGGAAAATACACC-3’-reverse (R) que amplifica um 

fragmento de 390pb que contém a extremidade 5´ do gene HBB. As concentrações e mistura de 

reacção, bem como condições de amplificação encontram-se representadas nas Tabelas IV.1 e 

IV.2, respectivamente. Os produtos resultantes da amplificação foram visualizados em gel 

agarose 2% corado com BrEt sob UV. As amostras amplificadas com sucesso foram digeridas 

durante 16 horas a 37ºC com a enzima de restrição Bsu36I, de acordo com as instruções do 

fabricante (New England Biolabs). A mutação suprime a zona de corte e a enzima gera um 

fragmento de 375 e 15pb, respectivamente, enquanto no alelo normal HbA gera fragmentos de 

202, 173 e 15pb, sendo os fragmentos de 15pb não visíveis no gel.  
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Decorridas as 16 horas os produtos de digestão foram também corridos em gel de 

agarose a 2% a 90 V durante 1 h e 30´. A Fig.IV.7 ilustra as bandas obtidas e os genótipos que 

definem. 

 

7  

Fig. IV.7 Exemplo do padrão de bandas obtidas usando a endonuclease Bsu361. M-marcador de ADN de 100pb 

(Fermentas); amostras 1-4, 6-8 e 10-HbAS; 5-HBAA; 9- HbSS. 

 

 

Tabela IV.1 Composição da mistura usada na amplificação do fragmento de 390pb para confirmação das 

amostras HbSS. 

Concentração na mistura Reagentes Volume/amostra (µL) 

1x Tampão 10 

0,5pm/l Primer (1) ou F 0,25  

0,5pm/l Primer (67) ou R 0,25  

6,7 mM MgCl2 13,4 

0,25 mM dNTP’s 2,5  

1,4g/ml BSA 0,04 

0.02U/µL Taq Polimerase* 0,2 

150 ng DNA 1,5  

 H20 22,86 

 TOTAL 50 

     *Promega 

 

Tabela IV.2 Condições de amplificação utilizadas na reacção para confirmação dos HbSS 

Ciclo Temperatura (°C) Tempo (minutos) Número ciclos 

Desnaturação inicial 94 5 1x 

Desnaturação 94 1 

28x Hibridação 64 1 

Extensão 72 1 

Extensão final 72 10 1x 

Manutenção 4 ∞  

 202pb 

173pb 

375pb 
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IV.2.3  Resultados  

Das 257 amostras foram obtidos resultados para 217 indivíduos com idade 

compreendida entre 4 meses a 69 anos, o que corresponde a 84% do total. Destes, 92% (200) 

foram HbAA, 7% (14) HbAS e 1% (3) HbSS. O alelo HbS foi encontrado apenas em indivíduos 

de Santa Catarina (4% HbAS e 3% HbSS das amostras deste concelho) e Praia (11% de HbAS), 

revelando uma frequência muito baixa (5%) (Fig. IV.8). Não foram encontradas diferenças 

entre as frequências dos genótipos para os diferentes concelhos (p=0,212). 

 

 

Fig. IV.8 Frequência dos genótipos do locus HBB detectados por concelho. 

 

Comparando os resultados pelas classes de Infectados (I) e não Infectados (NI) 

verifica-se que os grupos de indivíduos com genótipos HbAA e HbAS, apresentam uma 

distribuição semelhante entre as duas classes (Tabela IV.3), 21% I e 79% NI no grupo HbAA, 

sendo que o estado de infecção é desconhecido em 3 indivíduos; 23% I e 77% NI no grupo 

HbAS, desconhecendo-se o estatuto de infecção num indivíduo.  

 

 

Tabela IV.3 Distribuição dos indivíduos pelos diferentes genótipos do locus HBB em Santiago, segundo as 

classes I (infectados) e NI (não infectados) na amostra. 

       Classe 

Genótipo 

         I       NI      Total 

N  % N  % N   % 

HbAA 41 21 156 79 197 100 

HbAS 3 23 10 77 14 100 

HbSS 3 100 0 0 3 100 

 

Ao considerarmos a população total, a frequência alélica de HbS determinada é de 0,05, 

mas, considerando a classe dos I e NI separadamente, verifica-se que é mais elevado nos I 

(0,10) que nos NI (0,03) o que reflecte a presença de indivíduos HbSS apenas em I. 
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IV.3 PESQUISA DE MUTAÇÕES RESPONSÁVEIS PELA DEFICIÊNCIA EM 
GLUCOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE (G6PD) 

 

A deficiência em G6PD é a enzimopatia mais comum nos humanos. A nível mundial 

afecta mais de 400 milhões de pessoas (Verrelli et al., 2002) que são portadoras de, pelo 

menos, uma mutação responsável pela sua reduzida actividade enzimática. Diversas desordens 

clínicas tais como icterícia neonatal, anemia hemolítica e várias doenças cardiovasculares são 

assinaladas como consequências da deficiente actividade desta enzima (Beutler, 1994). A 

sintomatologia depende muito da variante alélica, sendo que nas variantes responsáveis pela 

anemia hemolítica intermitente, os sinais clínicos só são desencadeados perante uma exposição 

a agente como anti-inflamatórios, ingestão de alguns alimentos (p.e. favas) e fármacos 

(incluindo os antimaláricos tais como a sulfadoxina-pirimetamina, lapudrina-dapsona ou 

primaquina), cujos componentes oxidantes geram dano oxidativo severo sobre os eritrócitos. 

De notar que a doença, conotada durante muito tempo como sendo consequência de efeitos 

tóxicos da fava (Vicia faba) ou alergia, só foi descoberta em 1956 quando Carson et al. (1956 

in Cappellini & Fiorelli, 2008) descobriram que os pacientes impaludados, sob terapêutica 

antimalárica com primaquina, desenvolviam anemia hemolítica e apresentavam níveis baixos 

de actividade de G6PD.  

Estima-se que a sua prevalência seja elevada na África, sul da Europa, Médio oriente, 

Sudeste Asiático e nas ilhas centrais e do sul do Pacífico, estando no entanto, bastante presente 

no Norte e Sul da América e Norte da Europa (Cappellini & Fiorelli, 2008) devido à migração. 

A Fig.IV.9 mostra o mapa de distribuição no mundo. 

 

 
Fig. IV.9 Mapa de distribuição mundial da deficiência em G6PD (adaptado de WHO, 1989) 

 

Sendo uma doença hereditária ligada ao cromossoma X, é mais incidente em homens 

que em mulheres, uma vez que os homens, sendo hemizigóticos, ou são normais ou expressam 
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a deficiência, enquanto nas mulheres, quando em heterozigotia, devido à inactivação de um X, 

possuem um mosaico de células deficientes e não-deficientes, diferindo bastante no fenótipo 

(apresentam desde manifestações menos severas a anemia hemolítica grave).  

A distribuição mundial da deficiência em G6PD bastante coincidente com a área de 

distribuição da malária, a existência de um elevado número de variantes, algumas com 

frequências muito elevadas em áreas com história malarígena, e a frequência predominante 

duma variante (G6PDB) em todo o mundo, que, pela sua comparação com a G6PD de 

chimpanzé, parece ser a precursora das outras (Kay et al., 1992; Vulliamy et al., 1992), 

sugerem que a deficiência em G6PD foi selectivamente mantida, devido à resistência que esta 

conferiria à forma severa da malária causada por P. falciparum (Beutler, 1994). 

Uma vez que o fenótipo da deficiência é detectado nos indivíduos sob determinadas 

condições ambientais como por exemplo a administração de medicamentos oxidantes, 

nomeadamente, alguns antimaláricos, deve ser crucial conhecer o estado relativo à G6PD de 

indivíduos antes do estabelecimento da terapêutica. Este facto assume particular importância 

em áreas como Cabo Verde em que a malária tem características epidémicas, sendo a 

utilização de primaquina como fármaco gamonticida e medida de controlo, recomendada pela 

OMS (Bouma et al. 1995). 

 

IV.3.1  A enzima e o gene  

A G6PD é uma enzima citoplasmática, expressa em todos os tecidos e é essencial para 

as células sobreviverem ao stress oxidativo. A enzima catalisa o primeiro passo da fase 

oxidativa da via das pentoses-monofosfato. Esta via promove a síntese de pentoses a partir da 

conversão da glicose (hexose) e é também uma fonte importante da Nicotinamida-Adenina-

Dinucleotídeo-Fosfato (NADPH). Este é um equivalente redutor (co-factor), necessário às 

várias reacções biossintéticas e responsável pela manutenção do equilíbrio intracelular entre os 

estados reduzido e oxidado da glutationa, permitindo a destoxificação das células (Berg et al., 

2002; Cappelllini & Fiorelli, 2008; Verrelli et al., 2002) (Fig. IV.10). 
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Fig. IV.10 Representação das vias glicolítica e das pentoses-fosfato com destaque para o papel da PK na produção 

de energia e da G6PD e síntese de nucleotídeos nos eritrócitos. A inibição da G6PD bloqueia a via das pentoses e 

impede a redução dos agressores oxidantes pela glutationa reduzida (GSH). 

 

A G6PD é considerada a única enzima capaz de gerar NADPH nos eritrócitos maduros, 

células anucleadas, sem mitocôndrias nem ribossomas, sendo incapazes, portanto, de fazerem a 

fosforização oxidativa e a síntese proteica. Para a manutenção da sua flexibilidade e 

integridade da membrana e preservação da Hb na sua forma funcional como transportadora de 

oxigénio, a G6PD é fundamental para a protecção dos eritrócitos dos danos oxidativos 

(peróxido de hidrogénio e radicais de oxigénio) que conduzem à precipitação da Hb 

(reconhecida morfologicamente como corpos de Heinz). A glutationa reduzida restaura-a para 

a sua forma solúvel e mantém também outras proteínas eritrocitárias no estado reduzido 

(Prchal & Gregg, 2005; Verrelli et al., 2002).  

A G6PD é uma enzima que só é activa como tetrâmero ou dímero e o seu equilíbrio é 

pH-dependente. Cada monómero consiste em 515 aa com um peso molecular de 59 kDa e tem 

um domínio N-terminal (aa 27-200) com um sítio de ligação dinucleotídico β-α-β (38-44 aa) e 

um segundo domínio β+α, maior, composto por nove fitas em dobras anti-paralelas (Au et al., 

2000; Nayler, et al., 1996) onde se localiza a interface de ligação entre os dímeros. A ligação 

entre os dois domínios faz-se através da cadeia-α, onde se encontra o sítio de ligação ao 

substrato (aa 198-206), estando este muito próxima da coenzima (NADP
+
), presente em cada 

monómero, mas afastada do seu sítio de ligação, conforme esquematizada na Fig. IV.11. De 

acordo com Cappellini & Fiorelli (2008) a estabilidade da estrutura é crucial para actividade 

normal da G6PD. 
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Fig. IV.11 Modelo tridimensional dum dímero da G6PD. Duas subunidades idênticas localizadas em torno dum 

eixo simétrico (adaptada de Cappellini & Fiorreli, 2008). 

 

 

O Gene 

O gene da G6PD (OMIM# 305900) está localizado na região telomérica do braço longo 

do cromossoma X (Xq28) e consiste em 13 exões e 12 IVS inseridos num total de cerca de 

20kb e uma região promotora rica em GC, sendo o exão II, o de iniciação (Reynolds et al. 

1984; Szabo et al., 1984) (Fig. IV.12). 

 

 

Fig. IV.12 Localização do gene G6PD no cromossoma X e sua posição relativa aos genes Factor VIII e da 

cegueira das cores vermelho/verde, associados a hemofilia e daltonismo, respectivamente. 
 

A clonagem e a sequenciação do gene humano da G6PD permitiram a sua análise a 

nível molecular e a identificação de mais de 140 mutações que resultam na deficiência da 

enzima (Szabo et al., 1984; Vulliamy et al., 1997). São quase na sua totalidade mutações 

pontuais que afectam a sequência codificadora do gene, conduzindo à substituição de aa.  

A ausência de mutações deletérias extensas ou de mutações que provoquem a alteração 

da grelha de leitura (frameshift mutations) indica que a quebra total no funcionamento da 

G6PD é incompatível com a vida (Metha et al., 2000). 

Sendo a G6PD codificada pelo cromossoma X está sujeita à compensação da dose pelo 

cromossoma X inactivo na mulheres heterozigóticas. 

NADP
+
 

     

     
  Locus  

       Gene 
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Variantes da G6PD 

Baseando-se em propriedades bioquímicas (actividade enzimática e mobilidade 

electroforética), físico-químicas (termo-estabilidade e comportamento cromatográfico), e 

variáveis cinéticas (como p.e. concentração do substrato necessário para a reacção enzimática a 

50% da sua velocidade) foram identificadas cerca de 400 variantes da G6PD agrupadas em 5 

classes, sendo estas diferenciadas de acordo com o grau de deficiência da enzima e sintomas 

clínicos a ela associada (WHO, 1989). Assim temos: 

- Classe I: deficiência severa associada a anemia crónica não-esferocítica  

- Classe II: deficiência severa, <10% actividade enzimática residual 

- Classe III: deficiência moderada, 10-60% actividade enzimática 

- Classe IV: actividade enzimática normal, 60-150% 

- Classe V: actividade enzimática aumentada> 150%  

 

A maior parte das variantes causadoras de deficiência é devida à substituição de aa em 

diferentes locais e que resultam na desestabilização da molécula. Esta é bastante dependente do 

tipo de mutação ocorrido, sendo que as mutações localizadas no domínio de ligação do NADP 

estão associadas a hemólise crónica enquanto as dispersas pelo gene estão associadas a 

hemólise intermitente ou a sua total ausência (Prchal & Gregg, 2005). Ao nível molecular 

estão descritas mais de 140 variantes (Beutler & Vulliamy, 2002). Essa diferença numérica 

entre variantes bioquímicas e moleculares prende-se com o facto de variantes descritas como 

distintas (fenótipos diferentes) apresentarem a mesma alteração genética e, inversamente, 

variantes com propriedades bioquímicas semelhantes terem mutações diferentes (Beutler et al., 

1991; Corcoran et al., 1992; Vulliamy et al., 1997). 

Das várias variantes genéticas descritas temos a G6PDB que é a variante normal ou 

selvagem; a G6PDA que tem uma actividade enzimática quase normal e não está associada à 

hemólise e as a variantes deficientes mais conhecidas, A
-
 (que atinge elevada frequência em 

África, Norte e Sul da América, Índia Ocidental e países com Afro-descendentes) e G6PDMed 

(frequente nos países da bacia do Mediterrâneo e no Médio Oriente) e várias outras presentes 

no Sudeste Asiático (Fig.IV.13) e responsáveis por anemia aguda intermitente nos seus 

portadores. Destas, a G6PDMed é a única para a qual, muitas vezes, os agentes que precipitam 

os sintomas são abolidos pois a anemia pode ser severa e sintomática, requerendo mesmo 
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transfusão sanguínea (Prchal & Gregg, 2005). O fenótipo severo descrito na classe I é da 

responsabilidade de mutações em cluster que ocorrem entre os exões 10 e 11 (aa 380 a 430). 

 

 

Fig. IV.13 Esquema representativo do locus G6PD: as caixas enumeradas representam exões; os círculos abertos 

as mutações responsáveis pelas variantes das classes II e III, enquanto os círculos fechados representam mutações 

esporádicas determinantes de variantes da classe I; as elipses abertas e os quadrados representam respectivamente 

variantes da classe IV e pequenas delecções. A 202A conjuntamente com a 376G origina a variante A
-
 (Adaptado 

de Cappellini & Fiorelli, 2008). 

 

Em África o polimorfismo é comummente trialélico. A G6PDB é a variante mais 

comum com uma actividade enzimática normal e frequência 60-80%. A G6PDA, com 90% da 

actividade enzimática normal e frequência 15-40% e a variante G6PDA
-
, a única associada à 

protecção da infecção por P. falciparum, na zona sub-Sahariana, apresenta 12% da actividade 

enzimática normal e frequência 5-25% (Enevold et al., 2005; Cappellini & Fiorelli, 2008; 

Ruwende et al., 1995; Tishkoff et al., 2001).  

A G6PDA
-
 é a única normalmente associada a duas mutações no gene. Uma mutação 

no nucleótido 376 localizada no exão 5 (isoladamente dá origem a G6PDA) e é uma 

substituição de adenina por guanina (376A>G) que resulta na troca de aspargina por aspartato 

(Asn126Asp) e uma segunda, que corresponde a uma substituição de guanina por adenina no 

nucleótido 202 (202G>A), situada no exão 4, a qual resulta na troca de valina por metionina 

(Val68Met). A variante G6PDMed implica uma mutação no exão 6 do G6PD (Fig. IV.13), 

onde se dá a transição
20

 de uma citosina para uma timina na posição 563 (563C>T), 

promovendo a troca duma serina por uma fenilanina (ser88Phe) e possui apenas 3% da 

actividade enzimática e uma prevalência entre 2-20 na bacia do Mediterrâneo. Está também 

muito presente no Médio Oriente, chegando a atingir 70% entre Judeus Kurdish (Beutler, 

1994; Varrelli et al., 2002).  

                                                           
20

 Transição – mutação em que se dá a substituição duma pirimidina por outra (T→C ou duma purina por 

outra A→G). 

  
A

A

A

A

A 

(376G) 
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Tabela IV.4 Genótipos da G6PD e sua presumível actividade enzimática. 

 

Fonte: Adaptado de May et al. (2001). 

 

Estando o gene localizado no cromossoma X, o padrão de herança da deficiência é 

típico da herança de caracteres associados ao sexo. Assim sendo, nove genótipos são 

esperados, mas com actividade enzimática variável (Tabela IV.4): homens hemizigóticos 

G6PDB e G6PDA, mulheres homozigóticas G6PDBB e G6PDAA e mulheres heterozigóticas 

G6PDBA, os quais codificam variantes com uma presumível actividade enzimática normal 

(agrupados como G6PD
+
); homens hemizigóticos G6PDA

-
 e mulheres homozigótica G6PDA

-

A
-
, os quais codificam variantes com uma presumível actividade enzimática deficiente 

(agrupados como G6PD
-
) e mulheres heterozigóticas G6PDBA

-
 e G6PDdAA

-
, os quais 

codificam variantes com uma presumível actividade enzimática intermédia (agrupados como 

G6PD
±
) (May et al. 2000). 

Vários estudos apontam indícios de selecção recente no locus G6PD. A análise de 

haplótipos entre os loci G6PDA
- 

e G6PDMed com SNP e STR em intrões a uma distância 

considerável no cromossoma X, revelam baixa variabilidade e um padrão de LD consistente 

com selecção, tendo sido estimado, com base nas quebras de LD entre cada locus e STRs que a 

idade dessa variante se situaria entre 3800-11760 para G6PDA
- 

 e 3330-6640 anos para a 

G6PDMed (Sabeti et al, 2002; Saunders et al, 2005; Varrelli et al, 2002; Tishkof et al, 2001). 

Estas datas são consistentes com outras evidências que sugerem que a malária terá tido um 

impacto no genoma humano num período de há 10 000 anos (data que, como já se disse, 

corresponde ao desenvolvimento da agricultura e pastorícia em África) (Tishkoff et al, 2001). 

Não obstante as evidências fornecidas pela sobreposição geográfica e de marcas de 

selecção para o locus, os mecanismos de protecção não são bem conhecidos. Os estudos de 

associação e in vitro que tentam estabelecer paralelismos entre malária e protecção têm-se 

revelado controversos. Os primeiros estudos realizados por Luzzato et al. (1983) e Roth et al. 

(1983) com mulheres heterozigóticas revelaram que em eritrócitos normais as parasitémias 
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eram mais elevadas que nos eritrócitos deficientes para a G6PD e que apesar da invasão dos 

diferentes eritrócitos fosse similar, o crescimento nas células deficientes era inibido. Ruwende 

et al. (1995) assinalaram uma redução no risco de malária severa por P. falciparum em 

mulheres heterozigóticas e homens hemizigóticos, hipótese antes questionada por Greene 

(1993) e por Guindo et al. (2007). Estudos in vitro comparando o crescimento de P. falciparum 

em células deficientes quer para a variante Med quer para a variante A
- 
com células normais 

provenientes de mulheres heterozigóticas, embora com alguma observação contraditória, 

revelaram que o crescimento do parasita é mais lento nas células deficientes que nas células 

normais. Estas constatações levaram à conclusão de que seria mais afectada a esquizogonia 

(devido aos danos oxidativos provocados pelo parasita) que a invasão (Cappadoro et al., 1998; 

Miller et al., 1984; Roth et al., 1983). Supõe-se que os eritrócitos deficientes infectados, 

devido a alterações da sua membrana, são fagocitados numa fase precoce de desenvolvimento 

dos trofozoítos o que poderá constituir um mecanismo provável de protecção. 

 

IV.3.2  Metodologia 

As mutações no gene G6PD foram detectadas por PCR-RFLP segundo o método 

descrito por Tishkoff et al. (2001), com recurso aos primers apresentados na Tabela IV.5. 

 

Tabela IV.5 Sequência dos primers e tamanho dos fragmentos da G6PD amplificados (Tishkoff et al. 2001). 

Reacção Primer Sequência do primer 
Tamanho 
fragmento 
amplificado 

Amplificação do 
exão 5 

G6PD 5 - F 
G6PD 5 - R 

5´- CAA AGA GAG GGG CTG ACA TC – 3´ 
5´- GCT CAT AGA GTG GTG GGA GC – 3´ 

342pb 

Amplificação dos 
exões 3 e 4 

G6PD 3/4 - F 
G6PD 3/4 - R 

5´- AAC CAC ACA CCT GTT CCC TC – 3´ 
5´- GCT GGT AGA GAG GGC AGA AC – 3´ 

320pb 

Amplificação do 
exão 6 

G6PD6 - F 
G6PD6 - R 

5´ - TGC AGC TGT GAT CCT CAC TC - 3´ 
5´ - AGG TGG AGG AAC TGA CCT TG - 3´ 

388pb 

 

As misturas de reacção assim como as condições de amplificação encontram-se 

especificadas nas Tabelas IV.6 e IV.7. 
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Tabela IV.6 Composição da mistura de reacção utilizada na identificação dos genótipos da G6PD. 

 

 

Cada amostra foi amplificada separadamente e os produtos visualizados em gel agarose 

15% corado com BrET. Os produtos da amplificação foram sujeitos à digestão com 

endonucleases que reconhecem sequências específicas em cada um dos exões. O produto da 

amplificação do exão 5, foi digerido com FokI (New England Biolabs) e para os exões 3 e 4, o 

produto amplificado foi sujeito a restrição com NlaIII (New England Biolabs). De acordo com 

o já descrito, estando ausentes as duas mutações, o alelo foi classificado como G6PD B; os 

alelos com os dois sítios de restrição são classificados como G6PBA
-
; os que só possuem o 

sítio de restrição FokI, mas não o NlaIII são classificados como G6PDA. 

 

Tabela IV.7 Condições de amplificação utilizadas na identificação dos genótipos da G6PD pesquisados 

 

 

Para a detecção do alelo Med no exão 6 (Fig. IV.14), utilizou-se a enzima de restrição 

MboII (New England Biolabs). A pesquisa deste polimorfismo, não prevista inicialmente, foi 

introduzida tendo em conta a miscigenação da população Cabo-verdiana. As condições de 

amplificação foram em tudo idênticas às dos outros exões. 
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Fig. IV.14 Esquema representativo do locus G6PD: as zonas a cores representam os exões e as em branco os 

intrões e regiões não codificantes; estão assinaladas as localizações dos SNPs subjacentes aos alelos A-, A e Med 

e os sítios de restrição para várias variantes (adaptado de Tishkoff et al., 2001) 

 

RFLP- Esquema de digestão 

A cada 10µl do produto de reacção de PCR do exão 5, conforme as instruções do 

fabricante e das condições descritas em Tishkoff et al. (2001), foi adicionado 0,1U da enzima 

FokI, tampão 10x fornecido com a enzima e H2O estéril, perfazendo também um volume final 

de 20µl. A restrição decorreu durante 4 h em banho-maria ou no bloco a 37 Cº. A enzima FokI 

reconhece a mutação 376A>G e, na presença desta, degrada o produto resultante da 

amplificação do exão 5 em dois fragmentos: um de 173 e outro de 169pb (Fig. IV.15I). A 

revelação dos produtos de restrição foi feita em agarose a 1,5%. 

A enzima NlaIII reconhece a mutação 202G>A, degradando o produto da amplificação 

desse exão em dois fragmentos de 207 e 113pb (Fig. IV.15II), respectivamente, caso encontre a 

base mutada. Nesta reacção foi adicionada 0,125U da enzima NlaIII, 100mg/ml de BSA 100x, 

tampão 10x fornecido com a enzima e água destilada ultra pura estéril para completar o 

volume de 20µl. A restrição decorreu em banho-maria a 37ºC durante 2h. Também a revelação 

dos produtos foi feita em agarose 1,5%.  

 

I    II 

 

Fig. IV.15 Exemplo de resultados de PCR-RFLP para os exões 4 e 5 gene G6PD. I: digestão com FokI (detecção 

de 376A>G no exão 5): A – marcador ADN 100pb; B - homo ou hemizigótico mutado (173pb+169pb); C – sem 

mutação (342bp); D - heterozigótico (342pb;173pb+169pb) e II: digestão com NLAIII (detecção de 202G >A in 

exon 4): A- marcador de ADN 100pb ; B- mutado homo ou hemizigótico (207bp+113bp); C- sem mutação 

(320bp) 

 

500pb 
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A restrição para o exão 6, com a enzima MboII (Biolabs) foi feita em condições 

idênticas às da FokI. A MboII reconhece a mutação 563C>T, corta o fragmento amplificado de 

388pb, gerando dois fragmentos menores (um de 352pb e outro de 36pb não visível no gel) nos 

homozigóticos ou hemizigóticos e três outros nos heterozigóticos (253pb, 99pb e 36pb – não 

visível no gel) (Fig.IV.16). 

Em todas as reacções incluiu-se uma amostra proveniente de um indivíduo hemi ou 

homozigótico para o alelo G6PDA
-
 e Med de modo a controlar a reacção de restrição.  

 

 

Fig. IV.16 Exemplo de resultados de PCR-FRLP após digestão com MboII: M- marcador de peso molecular 

100pb; 1 a 14 amostras hemi ou homozigóticas (352pb); K- controlo positivo heterozigótico (253pb e 99pb). 

 

A adaptação do protocolo às condições do laboratório do CMDT requereu algumas 

alterações, quer nas misturas de reacção, quer nas condições de amplificação. 

 

Optimização 

A optimização da técnica centrou-se na temperatura de hibridação, o número de ciclos 

e a quantidade de enzima no que concerne à reacção de amplificação, tendo sido utilizadas 

para o efeito também as amostras referidas em IV.2.2; como controlos positivos foram 

utilizadas amostras cedidas pelo Inv. Doutor Licínio Manco do Centro de Investigação em 

Antropologia da Saúde da Faculdade de Ciências Tecnológicas da Universidade de Coimbra. 

Só após ter-se eliminado os arrastamentos (Fig. IV.17) e visualizado bandas nítidas o 

protocolo foi considerado optimizado (Tabela IV.6). 

 

 

500pb 
352pb 
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Fig. IV.17 Aspecto dos resultados de amplificação com as condições do protocolo de Tishkoff et al. (2001). 

 

A amplificação do exão 6 nas condições já optimizadas para os outros exões fez-se sem 

constrangimentos. Enquanto para a reacção com NlaIII os resultados obtidos foram os 

esperados, para a FokI e MboII foi necessário aumentar também a quantidade de enzima (de 

0,05 para 0,1U/µl e tempo de reacção de 2 para 4h (ver Fig. IV.18 com alguns resultados da 

optimização). 

 

 

Fig. IV.18 Exemplos de resultados da optimização: I- bandas obtidas com amostras de Cabo Verde após 

amplificação exão 5 e exão 3-4; II- bandas do exão 3-4 após restrição com NlaIII; III- bandas do exão 5 após 

restrição com FokI; a primeira amostra C (com digestão incompleta) foi obtida com as condições do protocolo 

inicial, enquanto as outras foram obtidas após aumento da quantidade de enzima de 0,05 para 0,1 U/µL e o tempo 

de restrição de para 4 horas. 

 

Sequenciação 

As amostras para sequenciar foram enviadas após a purificação dos produtos com o kit 

comercial da Bioline product SureClean Plus. O processo de purificação consistiu, em linhas 

gerais, na adição de igual volume da solução SureClean à mistura com o produto amplificado, 

agitação vigorosa e um período de incubação à temperatura ambiente de 10 minutos. Findo 

esse período, a mistura foi centrifugada a 1400xg durante 10 minutos e o sobrenadante foi 

eliminado. Procedeu-se à lavagem com o dobro do volume inicial com etanol 70%. Este passo 

compreende uma ligeira agitação (10 segundos) e centrifugação a 1400xg de 10 minutos, 

período após o qual foi de novo eliminado o sobrenadante. Após a volatilização total do álcool 

(à temperatura ambiente) o depósito foi ressuspenso em tampão TE, as amostras conservadas e 

enviadas para processamentos. 

1 

I II III 

M 
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 A Figura IV.19 mostra exemplos de alinhamentos e electroferograma na análise dos 

resultados da sequenciação com recurso a BioEdit. 

 

 

Fig. IV.19 Electroferograma (em baixo) da sequência dum fragmento do exão 6 (gene G6PD) e alinhamentos de 

sequências (em cima) correspondentes a fragmentos de cinco indivíduos amplificados com o primer-F, ilustrando 

a ausência da mutação (C>T). 

 

 

IV.3.3  Resultados 

Tendo em conta os constrangimentos acima apontados em IV.2.3, o genótipo para a 

G6PD foi definido para 176 indivíduos (70% dos não aparentados), sendo estes 77 (44%) 

homens e 99 (56%) mulheres. 

Relativamente ao polimorfismo trialélico, os genótipos encontrados para os dois sexos 

(Fig. IV.20) foram os seguintes:  

♦ Nos homens, 74% (57) G6PDB, 25% (19) G6PDA e 1% (1) G6PDA
-
 ;  

♦ Nas mulheres, 61% (60) G6PDBB, 29% (29) G6PDBA, 6% (6) G6PDAA e 4% (4) 

G6PDAA
-
. De notar que os genótipos G6PDBA

-
 e G6PDA

-
A

-
 não foram encontrados. 

 

 

Fig. IV.20 Distribuição por sexo dos genótipos da G6PD encontrados na amostra. 
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As frequências alélicas determinadas para a população total apresentam a seguinte 

distribuição: f(B)=0,95; f(A)=0,04 e f(A
-
)=0,008, respectivamente. O alelo A

- 
apenas foi 

encontrado nos concelhos da Praia e Tarrafal, numa frequência de 0,02 e 0,12, 

respectivamente, sendo mais frequente no último (p=0,007), o que reflecte a presença nesse 

concelho de 3 dos 4 genótipos G6PDAA
-
.  

Quando a análise é feita de acordo com os diferentes grupos baseados numa presumível 

actividade enzimática, 97% (171) dos indivíduos são G6PD
+
 (com actividade enzimática 

normal), 2% (4) são G6PD
±
 (actividade intermédia) e 0,6 (1) são G6PD

-
 (deficientes) não se 

verificando diferenças nesta prevalência em relação ao sexo (99% dos homens e 96% das 

mulheres são G6PD
+
; 4% das mulheres são G6PD

±
 e 1% e 0% dos homens e mulheres, 

respectivamente, G6PD
-
). 

Todos os indivíduos portadores do alelo A
-
, à excepção duma mulher G6PDAA

-
, 

pertencem ao grupo dos NI. Comparando a distribuição dos I e NI pelos grupos G6PD
+
 e 

G6PD
±
, verifica-se uma certa similaridade na mesma: dos I, 33% pertencem ao grupo G6PD

+
 e 

25% ao grupo G6PD
±
,
 
enquanto que dos NI, 64% eram G6PD

+ e 75% G6PD
±; o único G6PD

-
 

encontrado era NI. Desconhece o estado de infecção em 5 indivíduos. 

Todas as amostras (256) analisadas para a variante G6PDMed revelaram-se negativas 

para a mutação.  

 

IV.4 PESQUISA DE MUTAÇÕES E POLIMORFISMOS NO GENE DA 
PIRUVATO CINASE (PK) 

 

A deficiência em PK é uma anemia hemolítica não esferocítica, caracterizada por 

hemólise crónica e anemia. De acordo com Tanaka & Zerez (1990) e Valentini et al. (2002), 

esta desordem hematológica, conjuntamente com a classe I da deficiência em G6PD, 

constituem as causas mais comuns de anemia hemolítica hereditária e é a mais frequente 

deficiência enzimática da via glicolítica.  

A síndrome é transmitida como um carácter autossómico recessivo. Nos indivíduos 

sintomáticos (homozigóticos e heterozigóticos compostos por duas variantes) a hemólise é 

bastante variável, indo desde formas moderadas, formas totalmente compensadas, à anemia 

muito severa, estado que normalmente requer transfusão nos recém-nascidos (Prchal & Gregg, 

2005; Zanella & Bianchi, 2000; Zanella et al., 2005). De acordo com Zanella et al. (2007), as 

manifestações clínicas resultantes dos eritrócitos defeituosos não são apenas dependentes de 
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propriedades moleculares das proteínas alteradas, mas também de interacções complexas com 

factores adicionais, tais como, polimorfismo funcional doutras enzimas, eritropoiese defectiva, 

diferença no funcionamento do baço, epistasia
21

, entre outros, não existindo, portanto, um total 

paralelismo entre manifestações da doença e genótipos (Valentini et al., 2002).  

Em função do largo espectro de manifestações e o facto dos portadores do traço serem 

assintomáticos, a sua real prevalência a nível mundial não é bem conhecida, apesar de 

apresentar uma distribuição alargada (Europa, América e Japão) (Jacobasch & Rapoport, 1996 

in Min-Oo & Gross, 2005). Com base em estudos de frequência genética em doentes, estima-

se que, a nível molecular, a prevalência da deficiência em PK ronda os 1:20 000 na população 

branca em geral (Beutler & Gelbart, 2000), sendo que as mais altas frequências de alelos a ela 

associados são encontradas na Europa e na Ásia, com uma variação de 1-3,6%. Em África, por 

exemplo, tem-se a percepção de que a doença é rara, mas esta deve-se, provavelmente, à sua 

não detecção (Durand & Coetzer, 2008) pois, de acordo com Beutler & Baronciani, 1996) a 

deficiência em PK é das enzimopatias de mais difícil diagnóstico. 

Contrariamente às hemoglobinopatias e à deficiência em G6PD, não existe uma 

correspondência epidemiológica, nem estudos de populações e de associação que possam 

relacionar a deficiência em PK à malária, pois, como vimos, a sua distribuição é demasiado 

alargada, não havendo uma estreita sobreposição entre área geográfica e história de malária 

recente ou passada. No entanto, devido à existência dum grande número de variantes 

polimórficas, suspeita-se que estas devem ter sido mantidas por uma força selectiva (Durand & 

Coetzer, 2008), podendo esta ser a do parasita Plasmodium spp, de acordo com evidências 

resultantes de estudos de susceptibilidade com modelo de roedores (Min-Oo et al., 2003) e in 

vitro em humanos (Ayi et al, 2008; Durand & Coetzer, 2008), que demonstram um marcado 

efeito protector da deficiência contra a malária.  

Dado que não é conhecida a prevalência das variantes alélicas desta deficiência em 

zonas endémicas, a necessidade de estudos sistemáticos que possam fornecer esses dados e 

trazer luz a um possível efeito protector em humanos impõem-se (Min-Oo & Gros, 2005), pelo 

que o contributo do presente estudo numa área hipoendémica como Cabo Verde terá todo o 

interesse. 

 

                                                           
21

 Interacção entre genes. Ocorre quando a acção de um gene é modificada por um ou mais genes que se associam 

independentemente. 



94 

 

IV.4.1  A enzima e o gene 

A PK é uma enzima da via glicolítica requerida para a produção de energia 

indispensável aos eritrócitos para a manutenção da sua estrutura, integridade e função. Na 

ausência de mitocôndrias (ausentes nos eritrócitos maduros, como referido em IV.3.1), a PK é 

fundamental para a produção de energia pelo que mutações que provocam alterações na sua 

função conduzem a um decréscimo de ATP (adenosina trifosfórica). Este decréscimo poderá 

acarretar perturbações na membrana dos eritrócitos e, como consequência, a sua destruição 

precoce pelo sistema retículo-endotelial, quer pelo aumento da fagocitose pelos monócitos, 

quer pelo aumento do seu sequestro no baço, onde ficam retidos por impossibilidade de 

atravessarem a micro-circulação (Verra et al. 2009). 

A enzima tem um papel na regulação da via Embden-Meyerhoff e cataliza o último 

passo da glicólise, convertendo, pela transferência dum grupo fosforil, o fosfoenolpiruvato 

(PEP) em piruvato com a síntese duma molécula de ATP, reacção irreversível em condições 

fisiológicas e que requer Mg
2+

 (ou Mn
2+

) e K
+
 (Min-Oo & Gros, 2005; Valentini et al., 2002; 

Zanella et. al., 2001, 2005) (Fig. IV.10). Uma regulação apertada da actividade da PK revela-

se de grande importância não apenas para a glicólise em si, mas para o metabolismo global da 

célula, uma vez que, quer o substrato, PEP, quer o piruvato encontram-se envolvidos num 

grande número de reacções energéticas e biossintéticas, variando a resposta alostérica da 

enzima de acordo com um vasto número de efectores (e.g., PEP e Frutose-1,6-bifosfato ou 

FBP), cuja natureza química depende do organismo ou tecido (Fodergill-Gilmor & Micchels, 

1993).  

Na maioria dos organismos a PK é um tetrâmero, embora possa ser encontrada em 

diferentes formas, variando desde monómero a decâmero. No entanto, salvo raras excepções, a 

estrutura descrita assemelha-se, estando cada subunidade organizada em três domínios 

principais: domínio A com uma tipologia tipo (α/β)8 ; domínio B com uma cadeia β inserida 

entre os β3 e a hélice α3 do domínio A e o domínio C com uma tipologia do tipo α+β e um 

pequeno subdomínio correspondente ao N-terminal. A estrutura cristalográfica mostra que as 

quatro subunidades do tetrâmero parecem formar um oligómero a duas dimensões em que três 

de dois eixos de rotação se intersectam num ângulo recto. Este tipo de arquitectura é 

fundamental na regulação da enzima que pode existir em diferentes estados de conformação, 

sendo a transição entre estes estados que permite a ligação a um ou mais efectores.  

Nos mamíferos, são identificadas quatro diferentes enzimas expressas nos tecidos de 

uma forma específica: PKM1 (nos músculos esqueléticos, coração e cérebro), PKM2 (no 

tecido fetal e nalguns tecidos do adulto como o adiposo, baço, rins, pulmão bem como em 
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leucócitos e plaquetas), PKL (predominantemente no fígado, mas também no córtex supra-

renal, intestino delgado e células B do pâncreas) e PKR (expressa apenas nos eritrócitos). Nos 

humanos estas são codificadas por dois genes, o PKM e o PKLR (Imamura & Tanaka, 1972).  

A PKR é um tetrâmero constituído de 2 subunidades de 62 kDa e duas subunidades de 

58 kDa. Cada subunidade pode ser dividida em quatro domínios: o N-terminal (resíduo aa 1-

84); domínio A (resíduos aa 85-159 e 263-431), domínio B (resíduo aa 160-262) e domínio C 

(resíduo aa 432-574) (Valentini et al., 2002) (Fig. IV.21). Destes domínios, o A é o mais 

conservado enquanto o B e o C são os mais variáveis, estando o sítio activo localizado entre o 

domínio A e o domínio B (Muñoz & Ponce, 2003). O domínio B é flexível, podendo rodar 

relativamente ao domínio A, gerando uma conformação aberta ou fechada. No domínio C 

encontra-se localizado o sítio alostérico de ligação ao FBP e são as interacções entre as 

subunidades das interfaces dos domínios A (A/A´) e C (C/C´), assim como a interacção entre 

os domínios A/B e A/C dentro duma subunidade, consideradas a chave determinante da 

resposta alostérica, a qual determina a alternância do tetrâmero da PK do estado inactivo 

(estado-T de baixa afinidade) para o estado activo (estado-R de alta afinidade) (Fenton & 

Blair, 2002; Valentini et al., 2002; Rigden et al., 1999; Zanella et al, 2005). A PKR é portanto 

activada pelo FBP e inibida pelo ATP. 

 

 

Fig. IV.21 Representação da estrutura tridimensional do homotetrâmero (A) e do monómero da PKR (B). Nesta 

orientação estão representados dois eixos moleculares perpendiculares e dois verticais em relação ao plano do 

papel (adaptado de Zanella et al., 2007). 

 

A sua deficiência é herdada como um carácter autossómico recessivo e é causada pela 

perda de funções da isoforma presente exclusivamente nos eritrócitos devido a mutações no 

gene PKLR. 

 

 



96 

 

O Gene 

O gene PKLR (OMIM#: 609712) com mais de 9,5 kb está localizado no braço longo do 

cromossoma 1 (1q21) e é responsável pela transcrição das isoenzimas do fígado (PKL) e dos 

eritrócitos (PKR) por promotores específicos dos tecidos que determinam diferenças 

estruturais na região N-terminal da proteína (Kanno et al., 1992a). A região codificante é 

formada por 12 exões, sendo 10 partilhadas pelas duas isoformas, enquanto os exões 1 e 2 são 

específicas para as isoformas dos eritrócitos e fígado, respectivamente. Convém anotar que o 

gene que codifica a PKM se localiza no cromossoma 15 na banda q22. 

O ADNc que codifica para a PKR tem 2060pb que codifica 574aa. Na região 

promotora, situada a montante do exão 1 e a 270bp do codão de iniciação, encontram-se duas 

caixas CAC e quatros motivos GATA, sendo que na sua região proximal, com 120pb, tem uma 

actividade promotora básica e a outra porção, que vai de 120-270bp, funciona como um 

poderoso elemento de controlo para a transcrição da proteína nas células eritróides. 

 

Variantes PKR 

Estão até agora reportadas mais de 190 variantes do PKLR associadas à anemia 

hemolítica não esferocítica e oito sítios polimórficos (Zanella et al., 2007; van Wijk et al., 

2009). A maior parte das variantes é devida a mutações misense (69%), splicing ou stop codon 

(13 e 5%, respectivamente). Variantes devidas a pequenas delecções, inserções e frameshift 

são raras. Apenas duas variantes estão descritas na região promotora. Estão também 

assinaladas variantes correspondentes a grandes delecções que resultam na perda completa de 

alguns exões: a variante Gypsy (exão 11); Viet (exões 4-10) e outra que resulta, ao nível do 

ADNc, na perda dos exões 4-11.  

As variantes deficientes mais frequentes e com uma distribuição geográfica e étnica 

considerável são a 1529A, presente nos EUA numa frequência de 42% e na Europa Central e 

do Norte onde atinge os 41%, e a 1456T muito prevalecente no Sul da Europa (32% em 

Espanha, 35% em Portugal e 29% em Itália). Na Ásia a variante mais comum é a 1468T e esta 

região apenas partilha duas variantes com as populações caucasianas (1151T e 1436A) 

(Zanella et al., 2005). 

Normalmente as variantes do tipo stop codon, frameshift, splicing e grandes delecções 

estão associadas a manifestações severas. A 1529A está associada ao fenótipo moderado 

enquanto a 1456T está associada ao fenótipo suave ou compensado. 
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O facto dalgumas variantes como a 1529A, presente na população europeia, encontrar-

se em haplótipo com um STR (ATT)n, pressupõe uma origem única e uma vantagem selectiva 

que terá permitido o alcance de tão alta frequência. Desconhece-se, entretanto, a natureza dessa 

vantagem (Lenzer et al., 1994a,b). 

Relativamente à malária, não foi explorada, à data, a existência de marcas de selecção e 

a sua relação com um efeito protector no homem, o que se traduziria na retenção das variantes 

deficientes numa elevada frequência em zonas com malária ou com história da enfermidade no 

passado, tal como sucede para os alelos deletérios das outras proteínas já aqui mencionadas, 

pelo que se impõe a necessidade de estudos epidemiológicos e de caso-controlo. No entanto, o 

estudo de Ayi et al. (2008) e Durand & Coetzer (2008) trouxeram novas evidências de que a 

deficiência em PK poderá ser uma adaptação seleccionada pela malária, pois verificou-se uma 

redução na parasitémia geral, não só por uma reduzida invasão de eritrócitos (nos 

homozigóticos), mas também por um aumento da fagocitose de eritrócitos parasitados (quer de 

células homozigóticas quer de heterozigóticos). Essas investigações têm surgido na sequência 

de estudos feitos por Ohno et al. (2001), Fortin et al. (2001) e Min-Oo et al (2003), entre 

outros, em modelo murino infectado com P. yoelii e P. chabaudi para a análise da componente 

genética de susceptibilidade à malária. Estes últimos investigadores, após terem observado que 

duas estirpes congénicas recombinantes de P. chabaudi eram resistentes e que essa resistência, 

associada à esplenomegália e reticulocitose, era transmitida segundo um modelo autossómico 

recessivo e controlado por uma região no cromossoma 3, designado por Char4. Após a 

sequenciação dos genes candidatos da Char4, foi identificada a mutação 269T>A (resulta na 

substituição do aa ILE90ASN) no gene PKLR como indutora de resistência nessas estirpes. 

Esta mutação quando em homozigotia causa uma significativa redução na parasitémia e na 

mortalidade após infecções agudas com P. chabaudi, talvez por afectar a actividade 

bioquímica e a esperança de vida dos eritrócitos, desconhecendo-se, no entanto, o exacto 

mecanismo determinante dessa resistência.  

Em humanos, a deficiência em PK é a causa mais comum de anemia hemolítica 

eritrocitária não esferocítica (Zanella & Bianchi, 2000) e muitos polimorfismos intragénicos 

foram já descritos no locus que codifica a enzima (Manco et al., 2001). 

 

IV.4.2  Metodologia 

Para a análise deste gene foram seguidas duas abordagens: 

1. Tipagem de alguns loci polimórficos e pesquisa de mutações já descritos: 
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a) mutação 269T>A (90Ile>Asn) no exão 3, identificada com a protecção à malária em 

murganhos (Min-Oo et al., 2003) e descrito em indivíduos PK deficientes (van Solinge 

et al., 1997), 

b) mutação 1456C>T (486Arg>Trp) no exão 11, mutação causadora da deficiência em 

PK mais comum na população sub-Sahariana e em Portugal (Beutler & Gelbart, 2000; 

Manco & Abade, 2001; Lenzner et al., 1994b), 

c) polimorfismo (SNP) 1705A/C no exão 12 (Kanno et al., 1992b; Lenzner et al., 

1994a) e a repetição T10/19 no intrão 10 (Lenzner et al., 1997), loci polimórficos 

comuns em S. Tomé e Príncipe (Manco et al., 2001); 

2.  Análise de novos STR no gene e regiões adjacentes. Esta foi feita após a pesquisa de 

STR no gene (Nº de acesso AY316591) e nas regiões a jusante e a montante (Nº de acesso 

AL7139995), tendo sido escolhidos 4 loci (Fig.IV.22 e Anexo): 

a) 2 dentro do gene: intrão 3 - locus IVS3, com várias zonas de repetição (GAAA)n, 

(AAGG)n e outras 

intrão 11 - locus IVS11 com o STR (ATT)n 

b) 2 a jusante do gene: locus PKA - a 25kb com um STR (AAAT)n 

  locus PKV - a 65kb com o STR (TTTA)n, 

cobrindo a análise, no total, uma região de 95kb. Destes, o STR IVS11 é o único já descrito 

anteriormente como polimórfico (Lenzner et al., 1994a).  

 

Detecção dos polimorfismos binários 

Os polimorfismos binários descritos em 1-, foram analisados essencialmente através 

das técnicas de PCR-RFLP e SSCP.  

 

 

Fig. IV.22 Representação do fragmento de 95 Kb analisado com a localização do gene PKLR no cromossoma 

1q21.  A- posição relativa das mutações; B- polimorfismos genotipados neste estudo (retirado de Alves et al. 

2010). 

 

B 

A 
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As amostras de ADN foram amplificadas com primers específicos para o PKLR nas 

regiões de interesse, numa mistura de reacção contendo 2,5µl de tampão (fornecido com a 

enzima – Fermentas), MgCL2 3mM, dNTP 0,2mM, 50ng dos primers-F e R, 0,1U de Taq 

Polymerase (Fermentas) para um volume final de 25µl. Em todas as reacções utilizou-se 1µl 

de ADN genómico. As condições de amplificação, os primers e o tamanho dos produtos 

amplificados encontram-se na Tabela IV.8: 

 

Tabela IV.8 Indicação das regiões, sequência dos primers, programa de amplificação e tamanho dos fragmentos 

esperados em pb.  

Região Primers 
Condições de 
amplificação 

 Fragmento (pb) 

Exão 3 
 

3 F-5’GGTGACATGCAGTCCCTGAG 3’ 
3 R - 5’AGATGAAGAAGCACCTCAAG 3’ 

94ºC 5´ 
94ºC 45´´ 
58ºC 45´´   30 ciclos 
72ºC 1´ 
72ºC 10 

286 

 Exão 11 
II-5’AGTGACACCTGGAACTGG 3´ 
1J* – 5´GATATCTCAGTCTTAGTG 3´ 

94ºC 1´´* 

 54ºC 1´* 
413 

Exão 12 
IJ- 5’CCTTGGCTTCCCAAAGTG 3’ 
E12*- 5’ GCTGGAGAACGTAGACTG 3’ 

94ºC 1´´* 

62ºC* 
259 

Intrão 10 
TD- 5’CTGTGCCTGGCCAGCTA 3’ 
TR- 5’GAGACCAGCCTAGGCAACAT 3’ 

94ºC 1´* 
66ºC* 

169 

* Indicadas as únicas variações em relação às condições para o exão 3- tempo de desnaturação e temperatura de hibridação. 

 

A análise dos fragmentos amplificados foi feita em géis de agarose 1,5% corados com 

BrEt. 

 

RFLP- Esquema de digestão 

Após amplificação, as amostras reveladas positivas para os exões 3, 11 e 12 foram 

inicialmente sujeitas a restrição com as endonucleases SfaNI, BsmAI e BspHI para a pesquisa 

da mutação 269T>A, 1456C>T e 1705A/C, respectivamente, de acordo com as instruções do 

fabricante (New England Biolabs). De notar que a enzima SfaNI cliva o ADN normal (alelo 

selvagem com o nucleótido T), gerando dois fragmentos - um de 211pb e outro de 75pb pouco 

visível no gel; a BsmAI corta o fragmento de ADN com o nucleótido C (selvagem), originando 

um fragmento de 304pb e outro de 109pb (também pouco visível no gel). A Fig IV.23 (I e II) 

mostra os padrões esperados após restrição. 
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                II 

 

 

 

 

 

 

          

Fig. IV.23 Ilustração dos fragmentos esperados após a restrição com SfaNI e BsmAI. I: M- marcador de ADN; 1- 

produto não sujeito a restrição por não haver controlo positivo; 2 – produto digerido com SfaNI e II: M- marcador 

de ADN; 3- fragmento digerido e 4- controlo positivo heterozigótico após restrição com BsmAI. 

     

Dado que existiam controlos para 1456C>T e 1705A>C, que permitiam distinguir o 

padrão das bandas no gel, decidiu-se dar continuidade a análise recorrendo-se à técnica de 

SSCP com revelação em gel poliacrilamida corado com nitrato de prata, tendo-se deixado o 

RFLP apenas para confirmação dos dados em que a leitura das bandas fosse duvidosa. Para a 

repetição T10/19 no intrão 10 a análise foi feita também em gel poliacrilamida. 

 

SSCP 

Para o SSCP utilizou-se o método modificado de Orita et al. (1989). Os produtos de 

PCR foram misturados (1:1) com uma solução de desnaturação contendo 0.1% (p/v) de azul de 

bromofenol e xileno de cianol; 10mM EDTA; 0.1% SDS e 95% (v/v) de formamida 

desionizada. A mistura foi submetida a 96°C durante 5´ e depois colocada imediatamente em 

gelo (≈6ºC), tendo sido de seguida carregado 5μl da mesma num mini-gel vertical de 

poliacrilamida não desnaturante. A revelação dos fragmentos de 259 pb correspondentes às 

conformações foi feita com nitrato de prata. O padrão das bandas obtida está ilustrado na 

figura que se segue (Fig. IV.24): 

 

  M         1        2 

300 pb 

200 pb 

100 pb 

300 pb 

200 pb 

I 
M        1        2 

M         3            4 
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Fig. IV.24 Gel poliacrilamida ilustrando o padrão de migração das bandas resultantes da amplificação do exão 12 

do gene PKLR. A conformação com a mutação (1705C) migra mais rapidamente que as sem a mutação (1705A). 

As amostras 521, 516 e 589 são homozigóticas (CC); as 443, 489, 530 e K+ (controlo positivo) são 

heterozigóticos (AC) e as 446, 535 e 447 são homozigóticas AA. 

 

Repetição T10/19 

Para a repetição T10/19 (intrão 10), a análise dos produtos de PCR foi feita através de 

electroforese vertical em gel poliacrilamida pois de acordo com o número de “T”, varia o 

padrão de migração das bandas. Aqui o gel contém 3,5 de acrilamida/bisacrilamida 

(37,1/1;40%), glicerol 87% (v/v), APS 25% e TEMED. A Fig. IV.25 ilustra o padrão dos 

resultados esperados. 

 

 

Fig. IV.25 Gel poliacrilamida a 14%, ilustrando o padrão das bandas correspodentes às repetições (T)10 -banda 

inferior e (T)19 – banda superior resultantes da amplificação dum fragmento do intrão 10 do gene PKLR. As 

amostras 713, 725, 730 e 743 são heterozigóticas, (T)10/19 e as restantes são (T919/19; a 719 não amplificou. 

 

 

Análise de STR 

O ADN foi amplificado por Multiplex PCR com quatro pares de primers flanqueantes 

dos respectivos loci - intrões 3 e 11 (loci IVS3 e IVS11, respectivamente) e na sua vizinhança, 

a cerca de 25 e 65kb a jusante do gene (loci PKA e PKV, respectivamente). Os primers 

forward (F) foram marcados com fluorescência diferente para distinguir os respectivos 

produtos (Tabela IV.9).  

(T)10 
(T)19 

1705 C 
1705 A 
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Tabela IV.9 Loci STR e os primers (os F são marcados com fluorocromo de cor diferente, conforme as cores 

assinaladas nas letras) usados no multiplex-PCR.  

 

Loci STR Primers 
Tamanho dos 

fragmentos (pb) 

IVS3 

(intrão 3) 

várias (ver em 

IV.2.2) 

IVS3-F  5’CCTAGGTGACAGACGAGACC3’ 

    IVS3-R - 5’CCGGCCAACTTTCACTCC3’ 
300 

IVS11 

(intrão 11) 
(ATT)n 

IVS11-F - 5’GCC TTGATGTGGTGAAAGGT3’ 

IVS11-R - 5’CTGGGGACAGAGCAAGACTC3’ 
167 

PKA 

(25kb a jusante) 
(AAAT)n 

PKA-F2 - 5’ATGCCACTGCACATCAGTCT3’ 

PKA-R - 5’TGGCTCCAACTGGGTAAAAC3’ 
221 

PKV 

(65kb a jusante) 
(TTTA)n 

PKV-F - 5’GATGCTGACTCCGAACACAA3’ 

PKV-R - 5’GGAGGCTGAAGGAGGAGAAT3’ 
175 

 

Optimização 

Inicialmente, fez-se PCR em singleplex, isto é, usando um par de primers por reacção a 

fim de testar os primers e o programa de amplificação. As reacções foram realizadas num 

volume final de 5µl, contendo 2,5µl de Taq PCR Master Mix (2x) da Qiagen (Qiagen 

Multiplex PCR Kit), primers F e R 0,2 µM e 0,5µl de ADN genómico com o seguinte 

programa sugerido pelo fabricante: 94ºC 15´; 30 ciclos de 94ºC 30´´, 60ºC 1´30´´, 72ºC 1´); 

72ºC 10´.  

Os produtos amplificados foram então separados por electroforese horizontal. Após a 

confirmação de que as bandas obtidas eram as esperadas e ter-se verificado a ausência de 

bandas inespecíficas, indicativo da boa qualidade do ADN e da adequação dos primers e do 

programa utilizado, passou-se ao passo seguinte – ao da análise dos fragmentos. 

 

Análise dos fragmentos 

Foi preparada uma mistura com formamida desionizada e um marcador de peso 

molecular GeneScan – Liz 500 (Applied Biosystem) na proporção de 14,4: 0,6µl. Para cada 10 

µl da mistura distribuídos em tubos apropriados juntou-se 0,5 µl de cada produto amplificado 

por amostra e os produtos foram analisados num sequenciador automático. Ao verificar que o 

fluorograma se revelou com picos bem definidos e sem ruído (stuttering) (ver exemplo na Fig. 

IV.26), apoiando os resultados dos géis, passou-se então à fase de optimização em Multiplex-

PCR. 
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Fig. IV.26 Electrofluorograma de uma amostra amplificada para os quatro marcadores em PCR - Singleplex. Os 

picos a laranja representam o marcador Lyz 500. Os números do eixo vertical representam os valores dos picos 

em unidades de fluorescência (RFU) e o no horizontal o tamanho do fragmento em pb. 

 

 

Multiplex-PCR 

Confirmado o funcionamento dos primers em singleplex-PCR foi feita a optimização 

para a sua utilização em multiplex. Iniciou-se pela preparação dum Primer Mix 2µl com os 

quatro pares de primers. A seguir preparou-se uma mistura para um volume final de 5µl com 

2,5 de Master Mix (2X) da Qiagen, 0,5µl de Primer Mix 2µl e 0,5µl de ADN genómico, 

perfazendo-se o volume final, como sempre com H2O ultra pura estéril, tendo sido utilizado o 

seguinte programa sugerido pelo fabricante: 94ºC, 15´; 30 ciclos de 94ºC, 30´´; 62ºC, 1´30´´; 

72ºC, 1´); 72ºC, 1h.  

Na sequência do PCR em multiplex os fragmentos foram analisados por electroforese 

em gel poliacrilamida e posteriormente, para cada 0,5µl de produto de amplificação por 

amostra, adicionou-se 13µl da mistura (formamida+marcador acima mencionado) e a 

revelação foi feita automaticamente no ABI Prism 3100 (Applied Bisystems) e analisados no 

Genescan. Tendo em conta que os fluorogramas então obtidos revelavam que um dos primers 

(PKA- F) apresentava um ruído de fundo ao longo de toda a corrida e os outros (IVS3 e 

IVS11) originavam fragmentos inespecíficos em algumas amplificações (Fig. IV.27) decidiu-

se primeiro por um controlo de qualidade utilizando amostras diferentes para testar a qualidade 

das amostras objecto de estudo. Como os resultados se mantiveram, procedeu-se então a 

amplificações em Multiplex usando apenas três pares de primers nas diferentes combinações 

possíveis a fim de averiguar se havia interacção entre PKA-F e o reverse de algum dos outros 

ou com produtos amplificados, resultando num consumo inadequado do mesmo. Descartada 

essa hipótese, foram introduzidas alterações na mistura de reacção, nomeadamente na 

concentração de primers que passou a ser ¼ da concentração usada inicialmente (ou seja de 

0,125µM) de forma a igualar a concentração dos primers em singleplex e outra mistura com 

concentrações desiguais dos primers de forma a nivelar a intensidade dos sinais, visto que o 

excesso de alguns podia estar a inibir a actividade de outros. 

 
PKA PKV IVS11 

IVS3 
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Fig. IV.27 Electrofluorograma de uma amplificação em PCR-Multiplex onde se observa stuttering produzido pelo 

PKA (preto) ao longo de toda a corrida e produtos inespecíficos originados pelo IVS3 (azul) 

 

Assim, conseguiu-se obter melhoria dos resultados (sem fragmentos inespecíficos), 

mas, como persistia o ruído de fundo que demonstrava presença constante de fragmentos de 

cor amarela, foi desenhado um novo par de primers PKA-F2 e R2 que, entretanto, foi testado, 

de acordo com os procedimentos descritos, resultando no protocolo usado posteriormente, 

tendo sido mantido o PKA-R/PKA-F2 (por terem sido os que revelaram melhores resultados). 

De notar que a presença de um único pico (teoricamente um alelo) é lido como homozigótico e 

a presença de dois picos (dois alelos) como heterozigótico. 

Com o objectivo de determinar a sequência e o número de repetições dos fragmentos 

obtidos por cada locus STR, foram seleccionadas amostras correspondentes de indivíduos 

homozigóticos e heterozigóticos, com dois alelos de tamanhos diferentes para sequenciação. 

 

Determinação da sequência de ADN 

Para a sequenciação fez-se um PCR em Singleplex com os primers de interesse não 

marcados num volume final de 25µl com 12,5µl de Taq PCR Master Mix (2x) da Qiagen, 

primers F e R 0,2µM e 0,5µl de ADN genómico, em tudo idêntico às condições descritas em 

Singleplex-PCR. Após amplificação e revelação em gel poliacrilamida, recuperaram-se as 

bandas (no caso dos heterozigóticos, apenas a correspondente ao fragmento menor). Para a 

extracção do ADN, a banda foi colocada num tubo com 200µl de chelex num banho de 56ºC 

durante duas horas e depois duma série de congelação/descongelação centrifugou-se e 

recolheu-se 0,5µl do ADN eluído à superfície do líquido. Entretanto, o ADN preparado a partir 

das amostras foi purificado com colunas Microsporim-S300 HR (Amersham Pharmacia 

Biotech) e sujeito a uma reacção de sequenciação, usando o BigDye Terminater Cycle 

Sequencing ready reaction kit (Applied Biosystems) numa mistura com 2,5µl de ADN, 2µl da 

solução de dNTPs marcados fornecida com o kit, e 0,5µl de primers de interesse não 

marcados. As condições de amplificação foram: 96ºC, 4´; 35 ciclos de (96º, 10´´; 58ºC, 5´´; 

60ºC, 2´´); e extensão final a 60ºC durante 10´´. Concluída a reacção, os produtos foram de 

novo purificados mas com Sephadex (Amersham Biosciences). Para esta purificação colocou-

se 750µl de Sephadex em colunas inseridas em tubos de 2ml e centrifugou-se a 1000xg durante 

4 minutos. Seguidamente transferiu-se as colunas para novos micro - tubos e transpôs-se, todo 
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o produto de amplificação por amostra para o centro duma coluna previamente identificada. As 

colunas foram então centrifugadas a 1000xg, durante 4 minutos. A cada amostra se juntou 8µl 

de formamida e após agitação foram colocadas no sequenciador automático para electroforese.  

A partir das amostras sequenciadas foi possível determinar o número de repetições por 

tamanho aproximado dos fragmentos em pares de base e fazer uma extrapolação para o 

número de repetições nas outras não sequenciadas com tamanho igual ou diferente, uma vez 

que existe proporcionalidade entre eles.  

Nos loci PKA e PKV o número de repetições nos fragmentos foi detectado apenas com 

os primers reverse, enquanto para os IVS3 e IVS11 foi definido com os dois primers R e F. 

Pelo facto de terem sido utilizados dois aparelhos diferentes na genotipagem das 257 

amostras, foi necessário estabelecer a correspondência entre os fragmentos fornecidos por um 

e outro. Assim, foram feitas corridas de amostras controlo em ambos e a determinação do 

tamanho aproximado, em termos de número de repetições, foi estabelecido. 

 

IV.4.3  Resultados 

 

Optimização 

Para a pesquisa dos polimorfismos binários, os mesmos problemas levantados em 

IV.2.3 e IV.3.3 foram também verificados, principalmente para o exão 12. Uma vez que era 

necessário a determinação de haplótipos, estes foram obtidos apenas para 200 isolados com 

resultados completos. 

Dado o pequeno volume necessário para a amplificação de microssatélites, o processo 

de optimização decorreu relativamente bem, tendo sido necessários alguns ajustes quando da 

passagem da amplificação em singleplex-PCR para o multiplex-PCR de modo a fornecer 

electroferogramas com picos distintos e sem ruído e permitisse economia de tempo e de 

material biológico. 

Depois duma primeira análise dos resultados no GeneScan e da observação de picos de 

fluorescência com um desequilíbrio acentuado nalgumas amostras para a região do PKV em 

estudo (um pico de grande intensidade e outro pouco intenso, por vezes quase nulo em 

heterozigóticos), foi levantada a hipótese de inespecificidade na ligação de um dos primers 

(PKV-F e PKV-R) à cadeia molde devida a um polimorfismo na zona de emparelhamento. 

Para investigar essa hipótese, primeiro foi feito um PCR com gradiente de temperatura e, 

posteriormente, tendo em conta os resultados, recorreu-se ao desenho de novos primers com 
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ligação fora da zona amplificada pelos anteriores (PKV-F2-

5´TGGCAAAGGAGTGGTGAACT3´ e PKV-R2 -5´TGGCGAAACCCTGTCTCTAC3´) e, 

após amplificação das amostras, os produtos de PCR foram purificados e sequenciados, de 

acordo com os procedimentos já descritos. A análise da sequência foi feita no sequenciador 

ABI Prism 3100 com recurso ao software Sequencing Analysis 3.7.3  

 

Polimorfismos binários 

Para as mutações 269T>A no exão 3 e 1456C>T no exão 11 foram obtidos resultados 

para a quase totalidade indivíduos, 253 (99%) e 255 (100%), respectivamente, mas não foram 

encontrados alelos mutados. 

Os polimorfismos 1705A/C (exão 12) e T10/19 (intrão 10) foram analisados em 200 

indivíduos com resultados completos para os dois loci. Relativamente ao polimorfismo 

1705A/C observa-se uma predominância do alelo C, com 19,5% (39) dos indivíduos 

portadores do genótipo AA, 33% (66) CC e 47,5% (95) AC, sendo as frequências alélicas 

f(A)=0,43 e f(C)=0,57. Para T10/19, 27% dos indivíduos apresentaram o genótipo T10/10, 

20,5% T19/19 e 52,5% T10/19 e a frequência determinada para os alelos foram f T(10)=0,53 e 

fT(19)=0,47. 

A análise de possíveis haplótipos entre 1705A/C e T10/19 revelou que 1705C/(T)10 

aparece numa frequência de 0,52 e 1705A/(T)19 com uma frequência de 0,42 e, em menor 

frequência, 1705A/(T)10 com 0,01 e 1705C/(T)19 com 0,05. 

O índice de diversificação (FST) haplotípico foi calculado com 110 permutações para os 

diferentes pares de concelhos e apenas foi encontrado diferenças significativas entre Sta. 

Catarina e Sta. Cruz (p =0,045±0,02), conforme se pode observar nos resultados apresentados 

na Tabela IV. 10, seguinte:  

 

Tabela IV.10 Diferenciação genética por par de população para os loci 1705(A/C)/T(10/19). 

Concelhos Praia  St Cruz St Catar. Tarrafal 

Praia - 0,028  -0,006  -0,015 

St Cruz 0.099±0,039 -  0.035  0,052 

St Catarina 0.676±0,041 0.04333±0,015 - -0,014 

Tarrafal 0.559±0,038 0.099±0,029 0.00583±0,050 - 

Nota: Os valores acima da diagonal são de FST e os abaixo são os de p. 

 



107 

 

Tendo em conta os loci 1705A/C e T10/19, os valores encontrados para as frequências 

alélicas revelaram-se invertidas para esses dois concelhos: enquanto em Sta. Catarina os 

valores seguem o panorama geral com f(A)=0,41, f(C)=0,59; f(T)10=0,54 e f(T)19=0,46, em 

Sta. Cruz os valores obtidos foram, respectivamente, f(A)=0,57 e f(C)=0,43; f(T)10=0,38 e 

f(T)=0,61, sendo neste concelho o haplótipo predominante o 1705A/(T)19 com uma frequência 

de 0,57, seguindo-se-lhe o 1705C/(T)10 e o 1705C/(T)19 com frequências de 0,39 e 0,05, 

respectivamente. Não foi encontrado em Sta. Cruz o haplótipo 1705A/(T)10 (Tabela IV.11).  

 

Tabela IV.11 Distribuição das frequências dos haplótipos 1705A/C e T(10/19) obtidos para os diferentes 

concelhos, com destaque para os valores de Sta. Cruz. 

       Concelho           
 
Haplótipo 

Praia Sta. 
Cruz 

Sta. 
Catarina 

Tarrafal Pop.Total 

% % % % % 
A/T10 0,01 - 0,01 0,03 0,01 
A/T19 0,43 0,57 0,40 0,34 0,42 

C/T10 0,55 0,39 0,53 0.56 0,52 

C/T19 0,01 0,05 0,06 0,07 0,05 

Total 100 100 100 100 100 

 

Considerando a população total, nenhuma diferença foi encontrada entre I e NI 

(p≤0,0000; com 10 100 permutações), mas, quando a comparação foi feita por concelhos, 

algumas diferenças foram encontradas para Sta. Catarina, relativamente ao locus (T)10/19 para 

o qual a Ho se revelou muito superior a He (p=0,009) no grupo dos I e os valores da frequência 

alélica para esses alelos aparecem invertidos em relação ao padrão geral nos NI com uma 

fT(10)=0,48 e uma fT(19)=0,52. A análise da frequência dos haplótipos nos NI revelou valores 

semelhantes para 1705C/(T)10 e 1705A/(T)19 (0,47 e 0,45, respectivamente) enquanto para o 

haplótipo 1705C/(T)19 o valor foi ligeiramente superior ao dos outros grupos (0,07). 

 

STRs ou Microssatélites 

Para a pesquisa nos 4 STRs no gene PKLR e nas suas regiões adjacentes, IVS3 (Intrão 

3), IVS11 (intrão 11), PKA e PKV (25 kb e 65 kb, respectivamente, a jusante), foram obtidos 

resultados para 252 indivíduos o que corresponde a 98% do total das amostras analisadas.  

A análise dos dados permitiu verificar que: 

♦ Todos os loci se revelaram polimórficos e com um número variável de repetições. 

No locus IVS11 o número da repetição (ATT) variou de 7 a 18; no locus PKA o 

número da repetição (AAAT) variou de 6 a 21 e no locus PKV, o número da repetição (TTTA) 

variou de 8 a 13. O locus IVS3 mostrou ser o mais polimórfico de todos. É interrompido e 

apresenta 8 sequências de repetição, sendo a sequência consensus a seguinte: 
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…TC(CTTT)n(CT)0-1(CTTT)n(CCTT)n CTTTCTTTTCTTTCTTTCTTTCTTGCCTGCTTGC 

TTTCTTTCCTTCCTTCCTTCCCTCCCTCCCTCCCTCCTTCCTTCCTTCCTTCTTT (CT)2-

4(CTTT)n(CCTT)n(CTTT)nCTC… 

Para facilitar a análise, essa sequência foi simplificada e substituída por esta: 

(CTTT)nA(CT)0-1(CTTT)nB(CCTT)nC[89](CT)2-4(CTTT)nD(CCTT)nE(CTTT)nF. 

Assim, para a identificação dos alelos, considerou-se a soma do número de repetições 

de acordo com a fórmula nA+0ou1+nB+nC+nD+nE+NF; estando presente o (CT)2 o alelo foi 

classificado como .1. Se presente o (CT)4 foi classificado como .2. Em função desta 

classificação o número de repetições neste locus variou de 27 a 43.2. Para facilitar a análise 

estatística, o número de repetições foi convertido numa “numeração de alelo”, ou seja, o 

número de repetições 27 (o menor observado nestas amostras) foi designado por alelo 1; o 

número 27.2 foi designado por alelo 2; o número de repetições 28.1 foi designado por alelo 3 e 

assim sucessivamente, até ao 43.2, tendo-se obtido uma denominação de alelo 1 a alelo 26. 

 

 ♦♦ O cálculo dos índices de diversidade para a população de Santiago (Tabela IV.12.) 

revelou que o locus PKV é o menos diverso com o menor número de alelos (6) e menor 

heterozigotia esperada He enquanto o locus IVS3 é o mais diverso, apresentando um maior 

número de alelos e a mais alta heterozigotia esperada. 

 

 ♦♦♦ Os valores da Ho estão de acordo com as frequências esperadas (He) para o 

equilíbrio de HW para todos os loci, excepto para o locus IVS3 cuja frequência foi 

significativamente inferior ao esperado (p = 0,000); 

 

 ♦♦♦♦ O teste estatístico de associação entre loci com 1023 permutações revelou 

acentuado DL (p=0,0000) entre todos os pares de loci distribuídos ao longo de 75 kb, 

aproximadamente (exclusão do locus IVS3 da análise por não estar em equilíbrio de HW).  

 

 Quando se calculou o FST por pares de concelhos, valores significativos foram obtidos 

para os pares formados com Sta. Cruz [Sta. Cruz vs Praia - 0,012 (p = 0,018); Sta. Cruz vs Sta. 

Catarina – 0,015 (p = 0,009) e Sta. Cruz vs Tarrafal - 0,012 (p = 0,045)], não havendo 

diferenças entre os outros pares de subpopulações. 
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Tabela IV.12 Índices de diversidade e valores de p dos STR na população de Santiago - Cabo Verde. 

Loci Número de alelos Heterozigotia 

  Observada Esperada p 

IVS3 26 0.825 0.927 0.000 

IVS11 11 0.873 0.850 0.458 

PKA 11 0.766 0.804 0.256 

PKV 6 0.619 0.640 0.404 

 

Não foram detectadas diferenças significativas entre as frequências alélicas ou 

haplotípicas, sendo no entanto Sta. Cruz o único concelho em que a Ho para o locus IVS3 se 

encontra de acordo com frequência esperada para o EHW. No entanto, quando a análise foi 

feita separadamente por grupos I e NI, verificou-se um menor número de alelos em todos os 

loci no grupo dos I, à excepção de PKV cuja frequência foi igual nos dois grupos (Tabela 

IV.13), provavelmente devido ao reduzido tamanho da amostra dos I.  

 

Tabela IV.13 Diversidade por loci nos dois grupos I e NI nas amostras de Santiago  

Locus    I (128)   NI (376) 

  Nº alelos Nº alelos 

IVS3       20        25 

IVS11         9        11 

PKA       10        11 

PKV         5          5 

  

 O cálculo do FST não revelou diferenças significativas (FST=0,000, p=0,05), apresentando 

os dois grupos os mesmos alelos mais frequentes para todos os loci, não tendo sido 

identificado também nenhum haplótipo associado a qualquer deles. 

 Os resultados para o DL revelaram-se diferentes. Tal como para a população total, 

um forte DL foi encontrado entre os NI entre todos os pares de loci, enquanto para os I não se 

revelou o efeito entre os loci mais distantes (IVS11 e PKV). Questionando se a diferença de 

resultados poderia estar relacionada com os efeitos do tamanho da amostra nos I, a análise foi 

feita por concelhos e verificou-se que o mesmo acontecia quer para os concelhos com 

amostragem pequena (Sta. Cruz e Tarrafal, 46 e 32 alelos, respectivamente) quer para o 

concelho de Sta. Catarina onde o tamanho da amostra é semelhante (I-112 e NI-118 alelos). 

De notar que não se detectaram diferenças significativas entre I e NI de Sta. Catarina, 

único concelho, onde a Ho para IVS3 está de acordo com a frequência esperada para o HW. 
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Tendo em conta os resultados do teste de desequilíbrio de linkage, levantou-se a 

hipótese duma maior conservação dessa região do cromossoma em estudo nos NI, o que 

poderia acontecer se, essa região fosse seleccionada por conferir alguma protecção contra a 

infecção ou doença. Assim, esta hipótese foi investigada mais aprofundadamente, tendo-se 

procedido à análise desta região do gene em mais duas populações controlo: 80 indivíduos 

portugueses PK-normais (PT-C) e 24 indivíduos portugueses PK-deficientes (PT-PKD).
22

  

Os resultados obtidos encontram-se expressos na Tabela IV.14.  

 

Tabela IV.14 Valores dos índices de diversidade calculados para os STR estudados nos grupos de Portugueses  

Loci PT-C PT-PKD 

 Número de alelos Heterozigotia Número de alelos Heterozigotia 

  Obs. Esp. P  Obs. Esp. P 

IVS3 
19 0.913 0.906 0.389 11 0.524 0.792 0.000 

IVS11 9 0.738 0.682 0.636 5 0.476 0.708 0.002 

PKA 8 0.488 0.512 0.162 4 0.143 0.139 1.000 

PKV 5 0.588 0.601 0.697 4 0.476 0.580 0.294 

 

Para esses dois grupos o locus IVS3 também apresentou uma grande diversidade 

genética, com um elevado número de alelos (19 e 11, respectivamente) e valores de He 

bastante elevados (0,91 e 0,79; p=0,389 e 0,000, respectivamente). Em quase todos os loci os 

valores da Ho estão de acordo com a esperada para o EHW, à excepção do locus IVS3 e IVS11 

no grupo dos PT-PKD, em que as frequências de Ho foram muito inferiores às esperadas 

(p=0,000 e p=0,002, respectivamente) (Tabela IV.14). Aqui (com exclusão do locus IVS3 da 

análise) foi detectado DL no grupo PT-C apenas para os loci mais próximos (PKV/PKA e 

PKA/IVS11) enquanto no grupo dos PT-PKD (exclusão do IVS3 e IVS11) não foi observado 

DL entre os pares de loci.  

O valor de FST calculado para os dois grupos foi significativo (0,025; p=0,009). Quando 

a diferenciação foi calculada entre todos os pares de população em estudo, foram obtidos 

valores significativos (p = 0,000) para todos: CV-Total vs. PT-C 
_
 0,068 e vs. PT-PKD 

_
 0,111; 

CV-Sta. Cruz vs. PT-C 
_ 

0,111 e vs PT-PKD 
_
 0,170; CV-I-Sta. Catarina vs. PT-C 

_
 0,076 e vs. 

PT-PKD 
_
 0,122; CV-NI-Sta. Catarina vs. PT-C 

_
 0,076 e vs. PT-PKD 

_
 0,124. 

 

 

                                                           
22

 A descrição pormenorizada desses isolados poderá ser encontrada em Manco et al. (1999, 2000) e Alves et al. (2007) 
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Pesquisa de um novo SNP na região PKV 

O PCR com gradiente de temperatura permitiu a verificação duma correspondência 

perfeita entre aumento de temperatura de ligação dos primers e diminuição de produto 

amplificado, fortalecendo a ideia da existência de um polimorfismo na zona de ligação de um 

dos PKV-F ou PKV-R. Os resultados da sequenciação com os novos primers num e noutro 

sentido permitiram a identificação de um polimorfismo na zona de emparelhamento do PKV-

R. Nalguns indivíduos existe a substituição de uma citosina por uma guanina, i.e. temos: 

5´ATTCTCCTC/GCTTCAGCCTCC3´ (Fig. IV.28). 

 

 
Fig. IV.28 Representação dum electroferograma após sequenciação das amostras com suspeita de mutação; 

assinalado o novo SNP (C/G) localizado a 65 Kb a jusante do gene PKLR das amostras com a mutação na zona de 

emparelhamento em destaque. 

 

 

IV.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Nas últimas décadas, várias pesquisas têm sido direccionadas no sentido duma melhor 

compreensão dos factores envolvidos no complexo sistema que determina a 

origem/transmissão, progressão e desfecho da malária. Dos diferentes factores intervenientes 

nesse sistema, os relacionados com a susceptibilidade ou resistência do hospedeiro humano 

têm sido objecto de intenso estudo, não apenas com o propósito duma melhor compreensão da 

sua epidemiologia, como também para o seu controlo. 

Neste estudo são analisados alguns polimorfismos genéticos e a sua possível associação 

à malária. Como já referido, os factores específicos do hospedeiro humano mais bem 

caracterizados relacionam-se com o gene responsável pelo traço falciforme (HbS), amplamente 

Selvagem 

type 

Mutado

e 
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distribuído a nível mundial, chegando a atingir frequências superiores a 25% nalgumas regiões 

de África (Enevold et al., 2005). Vários estudos efectuados nos últimos 50 anos revelam que 

indivíduos HbAS são protegidos das diferentes formas clínicas de malária, particularmente da 

malária severa (Aidoo et al., 2002; Aluoch, 1997; Benno et al., 2010; Miranda et al., 2007).  

A distribuição e prevalência relativamente elevada da G6PD em várias regiões do 

mundo, coincidentes com as áreas de ocorrência da anemia falciforme e talassémias e onde 

várias variantes polimórficos do gene ocorrem, permite que a “hipótese G6PD/malária” 

(Luzzatto & Bienzle, 1979; Ruwende & Hill, 1998) seja aceite. Os indícios de protecção contra 

a malária provêm de estudos in vitro, bem como de estudos de associação, dados 

epidemiológicos e de estudos moleculares que revelaram marcas de selecção no gene G6PD, 

corroborando as provas fornecidas pela sobreposição da distribuição dos diferentes alelos com 

o mapa da malária. Embora estejam presentes vários polimorfismos no gene na África 

subsahariana, a variante G6PDA
-
, contribui para 90% da deficiência, situando-se a sua 

frequência entre 5-25% (Enevold et al., 2005; Sabeti et al, 2002; Saunders et al., 2002, 2005; 

Tiskoff et al, 2001).  

A deficiência em PK, conjuntamente com a deficiência em G6PD, constitui uma das 

mais frequentes desordens enzimáticas responsáveis pela anemia hemolítica crónica em todo o 

mundo. O elevado número de mutações responsáveis pela deficiência presentes no gene PKLR, 

sugere que os alelos anormais foram mantidos por uma força selectiva (Lenzner et al., 1994b; 

Durand & Coetzer, 2008). Se o marcado efeito protector contra a malária revelado nos estudos 

in vitro pelas células deficientes em PK, quer em homozigotia, quer em heterozigotia (Ayi et 

al., 2008; Durand & Coetzer, 2008) for transposto para estudos de campo (associação, caso-

controlo ou marcas de selecção), o argumento de que a malária pode ser a força responsável 

pela manutenção de alelos anormais em frequências polimórficas, será um argumento 

plausível. 

Neste estudo, relativamente à cadeia da β-globina, a presença de apenas 6% de 

indivíduos HbAS e duma frequência do alelo HbS de 5%, representa um valor muito inferior ao 

encontrado nalgumas regiões da África ao sul do Sahara, mas dentro dos limites encontrados 

nos países da costa ocidental Africana e Norte da África. 

O mesmo se pode dizer relativamente à baixa frequência do alelo associado à 

deficiência da G6PD, 0,8%, detectado nesta população. Não parece ocorrer qualquer 

associação entre os genótipos do gene HBB e do gene G6PD e o estado de infecção dos 

indivíduos. 
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Relativamente aos polimorfismos no gene PKLR também diferem dos descritos para 

populações Africanas. As frequências alélicas do polimorfismo 1705A/C com f(A)=43% e 

f(C)=57% estão mais próximas das encontradas para as populações Europeias [f(A)≈29% e 

f(C)≈71%)] que as das populações Saharawi do Norte de África [f(A)≈62% e f(C)≈38%] ou de 

populações ao sul do Sahara onde f(A) ≈67% e f(C)≈33% (Mateu et al., 2002). Também as 

frequências encontradas para a repetição (T)10/19 [f(10)=53% e f(19)=47%] são mais 

próximas dos valores encontrados para a população portuguesa [f(19)≈78%) e f(19)≈22%] do 

que dos valores descritos para S. Tomé e Príncipe [f(10) ≈36% e f(19) ≈64%] (Manco et al., 

2001). Dum modo geral, as frequências alélicas de todos esses polimorfismos parecem mais 

próximas das Europeias, particularmente das populações portuguesas. Os haplótipos mais 

frequentes 1705C/(T)10 e 1705C/(T)19 (52% e 42%, respectivamente) são os únicos 

observados em Portugal e na Europa Central (Lenzner et al., 1997). No entanto, os outros dois 

haplótipos, 1705A/(T)10 e 1705A/(T)19 também ocorrem e, tal como acontece em S. Tomé e 

Príncipe, há uma forte, mas não total associação para a combinação entre estes dois sistemas 

bialélicos (Manco et al., 2001). As frequências bastante baixas para estas duas combinações 

pode ser um indicativo de recombinação recente.  

As baixas frequências encontradas para a variante HbS e G6PDA
-
 e a ausência da 

G6PDMed, embora confirme as estimativas feitas em avaliações anteriores para a 

determinação da frequência do traço falciforme em diversos extractos populacionais cabo-

verdianos [4,4% nos estudos de Cruz et al. (1979), 8% por Martins et al. (1988)] são de 

alguma forma, inesperadas para uma região africana. 

Estes valores podem ser um reflexo da mestiçagem ocorrida entre Caucasianos e 

Africanos (Carreira, 1983a; Spínola et al., 2005) embora a frequência da G6PDMed seja 

bastante elevada nos países na Bacia do Mediterrâneo onde a malária foi endémica até um 

passado bem recente.Contudo, em Santiago, esse contributo parece menor, conforme os 

estudos com ADNmt (Brehm et al., 2002) estudos de herança patrilínea com o cromossoma Y 

(Gonçalves et al., 2003) e STR autossomais (Fernandes et al., 2003). 

Por outro lado, um forte contributo genético Africano parece estar presente nalgumas 

populações como revelam os dados de Sta. Cruz em que os valores de FST com todas as outras 

populações estudadas são significativamente diferentes quer para os loci 1705A/C e T10/19 

quer para os loci STR analisados. Além disso foi o único concelho em que as frequências para 

os dois primeiros loci [f(A)=57%, f(C)=43%; fT(10)=39% e fT(19)=61%] se aproximam das 

de populações Saharawi do Norte de África e das de S. Tomé e Príncipe.  
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Não parece ocorrer qualquer associação entre estado infecção e os genótipos da HBB 

ou da G6PD analisados.  

Não foi também identificado nenhum haplótipo ou polimorfismo no gene PKLR 

associado ao grupo dos infectados ou dos não infectados. No entanto, alguns resultados 

merecem consideração especial. O teste de DL revelou associação apenas nos indivíduos Não 

Infectados, o que pode significar um maior grau de conservação dessa região do gene nesses 

indivíduos, o que pode acontecer se essa tiver sido seleccionada por conferir protecção à 

infecção e/ou doença (vantagem selectiva). 

De ressaltar que outras particularidades foram também encontradas entre os dois 

grupos: nos Infectados de Sta Catarina, o número de heterozigóticos foi muito superior ao 

esperado para o locus T10/19 e onde, em oposição aos outros concelhos, as frequências alélicas 

observadas para o locus IVS3 se encontram em EHW. Nos Não Infectados deste concelho, as 

frequências no locus T10/19 foram invertidas em relação ao panorama geral, os haplótipos 

1705C/T10 e 1705A/T19 apresentaram frequências semelhantes, enquanto para o 1705C/T19 o 

valor foi muito superior ao dos outros grupos. Estes resultados requerem, no entanto, 

confirmação. Para isso, novos estudos deverão ser feitos a fim de verificar se têm verdadeiro 

significado biológico ou se são artefactos resultantes da amostragem. 

 

IV.6 CONCLUSÃO 
 

Neste estudo não foram encontradas associações entre os factores genéticos humanos 

analisados e o estado de infecção dos indivíduos. Este facto pode dever-se, principalmente, às 

seguintes razões: 1) o papel desses polimorfismos eritrocitários estão normalmente associados 

e são mais facilmente demonstrados em casos de malária severa, que em casos de malária 

simples ou casos assintomáticos (Migot-Nabias et al., 2006); 2) as amostragens transversais 

com grupos de Infectados e Não Infectados não constituem uma definição de caso 

suficientemente forte para um estudo de associação e 3) a pressão selectiva da malária, mesmo 

que tenha ocorrido, nunca teria exercido um efeito suficientemente forte, visto tratar-se duma 

área de malária epidémica e a doença encontrar-se sob controlo há quase meio século. 

A baixa frequência dos alelos associados à G6PD (A
-
 e Med) tem implicações 

importantes nas estratégias de controlo definidas pelo Programa Nacional de Luta contra o 

Paludismo (PNLP), uma vez que a primaquina, medicamento recomendado pela Organização 

Mundial da Saúde como bloqueador de transmissão em condições epidémicas (WHO, 1998), 
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mas potencialmente fatal em indivíduos deficientes em G6PD, pode continuar a ser 

administrado como complemento aos regimes terapêuticos (caso esses o exija), em Cabo 

Verde. 

Para o gene PKLR, responsável pela deficiência em PK, recentemente implicada na 

protecção à malária em modelos roedor e in vitro, este estudo não revelou associação clara 

com a malária infecção. Regra geral, a vantagem selectiva confere protecção contra as 

complicações da malária severa e, não necessariamente, diminui a susceptibilidade à infecção. 

Além disso, sendo a deficiência em PK uma condição heterogénea com a maioria dos 

fenótipos clínicos suaves ou moderados em termos de severidade (Zanella et al., 2007), sugere 

que a reprodução da deficiência não apresenta limites, estando as mutações/polimorfismos 

dispersos em indivíduos aparentemente saudáveis. No entanto, tratando-se dum primeiro 

estudo de genética de população relacionado com uma provável associação do gene à malária, 

os resultados como os da região em DL identificado no grupo dos NI, necessita de 

confirmação através de outras investigações. 
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CAPÍTULO V  

 

ESTRUTURA POPULACIONAL DE A. (CELIA) 

ARABIENSIS (DIPTERA: CULICIDAE) EM SANTIAGO 
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V ESTRUTURA POPULACIONAL DE A. (CELIA) ARABIENSIS 
(DIPTERA: CULICIDAE) EM SANTIAGO 

V.1 INTRODUÇÃO 
 

Uma das bases conceptuais para o controlo de vectores assenta no princípio de que 

eliminando o vector, doenças como a malária, o dengue, a febre-amarela, entre outras, 

poderiam ser erradicadas (Najera 1989). No entanto, esta perspectiva provou ser tarefa árdua, 

pois, não obstante a combinação dos vários métodos de controlo vectorial disponíveis, o vector 

continua presente mesmo onde tenham sido reportados sucessos no controlo.  

Os métodos mais utilizados no controlo de vectores da malária baseiam-se na utilização 

de insecticidas, em ITNs ou IRS. Todavia, devido ao problema da resistência dos vectores aos 

insecticidas, estratégias alternativas têm sido equacionadas. Assim, a aposta ao recurso a 

métodos genéticos destinados, quer à redução da população de vectores, quer à substituição de 

vectores competentes por outros geneticamente modificados, tornados refractários à infecção 

ou ao desenvolvimento do parasita, requer estudos prévios das populações naturais no que 

respeita à estrutura e dinâmica populacionais e ao comportamento. 

Com a publicação do mapa genético de A. gambiae por Zeng et al. (1996) 

complementado por Kamau et al. (1998), os dois principais vectores de malária em África, A. 

gambiae e A. arabiensis, têm sido objecto de intensos estudos genéticos moleculares, baseados 

em microssatélites, com o propósito de analisar a estrutura genética e os níveis de fluxo 

genético entre populações destas espécies. Estes estudos têm como principal objectivo 

determinar os processos que influenciam a dispersão de genes de interesse, particularmente 

daqueles que conferem resistência aos insecticidas (Donnelly et al., 2002; Hoffman et al., 

2002;).  

Anopheles arabiensis é o membro do complexo A. gambiae com maior distribuição 

geográfica. É a espécie mais bem adaptada a condições ambientais mais secas, sendo a espécie 

mais abundante, senão a única presente, nas regiões áridas da África Ocidental (estepe, savana 

seca), Etiópia e Sudão (Gillies & Coetzee, 1987). É a única espécie do complexo A. gambiae 

presente em Cabo Verde (Cambournac et al., 1982). Em Santiago, a espécie está amplamente 

distribuída, encontrando-se, como observado na África do Sul (Braack et al. 1994), em locais 

onde as habitações são escassas ou mesmo ausentes, numa variedade de criadouros (inclusivé 

reservatórios domésticos, agrícolas e para a construção civil, não totalmente cobertos e 

mantidos por água auto-transportada) mas em abundância variável. Esta aumenta 
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significativamente a seguir às primeiras chuvas, período mais propício à transmissão da doença 

(McMichael et al., 2006). Perante a existência de densidades muito baixas em zonas áridas, por 

vezes abaixo do limiar de detecção por amostragens, durante a época seca, equacionou-se a 

hipótese de episódios de extinção sazonal da espécie nas citadas áreas, seguidos duma 

posterior recolonização, ou da ocorrência de bottlenecks durante a extensa estação seca das 

regiões mais áridas (Taylor et al., 1993), tal como é característico do arquipélago de Cabo 

Verde. Além disso, admite-se a hippótese de poderem ter ocorrido, também, perturbações 

populacionais históricas do vector, na sequência das extensas actividades de controlo vectorial 

implementadas em Cabo Verde desde a década de cinquenta/sessenta. 

Visto o exposto acima, coloca-se a questão de saber de que modo o uso de insecticidas, 

as actividades humanas (movimento de pessoas e bens, assim como o transporte de água) e 

fenómenos naturais poderão influenciar a estrutura genética de A. arabiensis em Cabo Verde. 

Para tentar responder a esta questão, foi realizado um estudo com base na genotipagem de 

microssatélites de modo a caracterizar-se a variabilidade e a diferençiação genética de A. 

arabiensis na ilha de Santiago. 

 

V.2 METODOLOGIA 

V.2.1 Colheita e identificação morfológica das amostras 

Os inquéritos entomológicos efectuados em diferentes etapas abrangeram 27 

localidades (Fig.V.1).  

 

 

Fig. V.1 Mapa representativo da ilha de Santiago com indicação das localidades dos nove (●) actuais concelhos 

onde foram feitas as pesquisas em 2007 e  sinalização ( ) das com amostras seleccionadas para genotipagem. 
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Os mosquitos analisados foram colhidos na sua fase aquática dado que a captura de 

adultos sempre se revelou infrutífera. Foram prospectados diversos criadouros (poças, charcos, 

tanques agrícolas, poços, tanques domésticos, tambores, margens de ribeira e outros 

recipientes ou depressões susceptíveis de armazenar água) com recurso a caços, baldes, pratos 

e pipetas, perfazendo um total de 136 em 2007. 

As formas imaturas individualizadas por criadouro e localidade foram mantidas em 

laboratório até a emergência de adultos. Os adultos emergidos foram sacrificados e 

identificados morfologicamente até à espécie/complexo ao estereoscópio, com recurso à chave 

de identificação de Ribeiro et al. (1995), tendo sido colocados em tubos individuais com sílica 

gel devidamente identificados e mantidos à temperatura ambiente para posteriores análises.  

 

V.2.2 Identificação das espécies do complexo A. gambiae 

 

Extracção de ADN 

Os exemplares provenientes de levantamentos entomológicos feitos na Praia em 1996, 

e em várias localidades da ilha de Santiago em 2005 e 2006 já triados, mais os do inquérito de 

2007 foram sujeitos, após identificação, à extracção de ADN  

A extracção de ADN foi efectuada segundo o protocolo descrito por Collins et al. 

(1988). Cada espécime foi triturado num tubo contendo 100µl do Tampão de lise (Tris-HCl, 

pH8 0,1M; NaCl 0,08M; EDTA, pH8 0,06M SDS 0,5% e sucrose 0,16M) e deixado a incubar 

a 37ºC durante 30´, findos os quais se fez a precipitação de proteínas pela adição de 14µl de 

acetato de potássio (8M) seguido de incubação no gelo durante 30´ após agitação no vortex. 

Após centrifugação durante 10´ a 1200xg, o sobrenadante foi transferido para um novo tubo 

previamente identificado, a fim de se proceder à precipitação de ADN. Esta foi feita com 

adição de 200µl de etanol absoluto e incubação a -20ºC durante uma hora. Removeu-se o 

sobrenadante após nova centrifugação (1200xg durante 10´). O ADN foi então lavado com 

200µl de etanol a 70% e centrifugado após agitação, removendo-se de seguida o sobrenadante. 

Após a secagem na estufa a 37ºC, durante a noite, ou num liofilizador (15 a 30´) adicionou-se 

200µl de TE ou ddH2O estéril e o ADN foi conservado a 20ºC. No processo de extracção 

incluiu-se, por cada 10 exemplares, um branco para a detecção de eventuais contaminações.  
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Identificação molecular das espécies do complexo 

A identificação das espécies pertencentes ao complexo A. gambiae foi feita por PCR de 

acordo com Scott et al. (1993). A técnica permite a discriminação das espécies do complexo 

baseado em polimorfismos de tamanho de fragmentos de restrição específicos de espécies 

localizados na região IGS do rADN. Na mistura de reacção são utilizados 4 primers: um 

universal, forward (UN: 5’-GTGTGCCCCTTCCTCGATGT-3’), comum a todas as espécies, e 

quatro primers-R, específicos para A. gambiae s.s. (GA: 5’-CTGGTTTGGTCGGCACGTTT-

3’), para A. melas/merus (ML: 5’-TGACCAACCCACTCCCTTGA-3’), para A. 

quadriannulatus (QD: 5’-CAGACCAAGATGGTTAGTAT-3’) e outro para A. arabiensis (AR 

5’-AAGTGTCCTTCTCCATCCTA-3’). 

A amplificação foi realizada num volume total de 10μl duma mistura de reacção 

contendo 1μl de amostra de DNA (previamente diluído de 1:10), tampão de PCR 1X 

(Promega), 1,5mM de cloreto de magnésio (MgCl2), 0,05U de enzima Taq DNA polimerase 

(Promega), 0,2mM de dNTPs, 0,5ng/μl de primer UN, 0,25ng/μl de primer GA e 0,5ng/μl de 

primer ML, 0,75ng/μl de primer AR e ddH20 estéril.  

Em cada reacção utilizaram-se controlos positivos para A. gambiae s.s., A. melas, A. 

arabiensis, um controlo negativo de extracção de ADN e um controlo negativo da reacção de 

PCR (NT, i.e. sem ADN molde). Os produtos amplificados foram visualizados em gel agarose. 

O padrão das bandas correspondentes aos fragmentos esperados pode ser visualizado 

na ilustração seguinte (Fig.V.2) onde o destaque é dado às correspondentes a 315pb de A. 

arabiensis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 pb 

315 pb 

Fig. V.2 Padrão de bandas em gel agarose após PCR para identificação de A. 

gambiae s.l.: M – marcador de peso molecular; amostras 1 to 151 - amostras de 

campo; AR - A. Arabiensis (315pb); ML - A. Anopheles melas (464pb); S10 – 

A. gambiae s.s. (390pb) (controlos positivos); NT – no template; B -   controlo 

negativo 
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Para um pequeno número que não amplificou nas condições consideradas óptimas, 

repetiu-se a amplificação, quer alterando a temperatura de annealing, quer alterando o número 

de ciclos ou aumentando a quantidade de template, tendo-se os resultados revelado infrutíferos.  

 

V.2.3 Selecção das amostras para análise de microssatélites 

De todos os espécimes identificados como A. arabiensis apenas foram utilizados os de 

localidades que constituíam unidades amostrais com o mínimo de 24 espécimes.  

A essas amostras adicionou-se duas outras com ADN já disponível (Pinto et al., 1999) 

provenientes de exemplares colhidos em duas épocas de 1996 em Achada Leite (Fevereiro, 

época seca e Outubro, época das chuvas) e composta por 45 exemplares cada. A selecção 

destes 45 exemplares foi feita de forma aleatória com recurso ao Excel
®
 (Microsoft) a partir de 

duas bases de dados com 215 e 117 espécimes, respectivamente. Assim, foram genotipadas 6 

amostras provenientes das 4 localidades diferentes a seguir indicadas e caracterizadas em 

III.2.2: 

 

 Achada Leite (Fev.1996) 45 exemplares 

 Achada Leite (Out.1996) 45 exemplares 

 Palmarejinho (1996)  31 exemplares  

 Palmarejinho (2006)  56 exemplares 

 Chã de Tanque (2006)  51 exemplares  

 Colonato (2007)  42 exemplares 

 

V.2.4 Genotipagem de microssatélites 

Os loci microssatélites (Zheng et al. 1996) usados neste estudo foram seleccionados 

com base em estudos prévios efectuados com estes marcadores em A. arabiensis (Kamau et 

al., 1999; Donnelly & Townson, 2000; Simard et al., 2000 e Donnelly et al., 2001). Realizou-

se ainda um teste preliminar, tendo sido amplificados e genotipados 10 exemplares para 17 loci 

distribuídos pelos dois cromossomas autossómicos (Tabela V.1). Foram seleccionados aqueles 

que no teste, aparentemente, se revelaram polimórficos e produziram electroferogramas com 

picos bem definidos (i.e. sem stuttering). À excepção do locus 33C1, que é trinucleotídeo e 

Ag2H1010 tetranucleotídeo, todos os outros loci são dinucleotídeos.  
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Tabela V.1 Lista dos loci microssatélites de A.gambiae s.s. analisados, sua localização cromossómica, tipo de 

repetição (clone de referência) e primers.  

 

 

Nota: Locus – nome do locus microssatélite; Cromossoma – localização exacta do locus; repeat – número de 

repetições por locus microssatélite, sendo que o sinal + significa que são interrompidas; Primer – nome dos 

primers Forward e Reverse por locus com a respectiva marcação; Tm - temperatura de melting; Ta- temperatura 

de hibridação ou annealing; clone- tamanho esperado do fragmento clonado em pb. 

 

 

PCR 

A amplificação e procedimento para genotipagem das amostras de ADN para cada 

locus foram feitos de acordo com os protocolos descritos por Donnelly et al. (1999). As 

amplificações para cada locus foram efectuadas com recurso aos primers descritos na 

TabelaV.1, estando os primers-F marcados com os fluorocromos (6-FAM, NED ou HEX, 

Applied Biosystems). Cada reacção foi efectuada num volume total de 25μl contendo Tampão 

PCR 1x (Promega), 1,5mM de MgCl2, 0,2mM de dNTPs, 0,5μM de primer-F, 0,5μM de 

primer-R e 0,5U de Taq DNA polimerase (Promega) e 1μl de ADN genómico (numa diluição 

de 1:3).  

As condições do programa de PCR consistiram numa desnaturação inicial de 3 minutos 

a 94ºC, seguido de 30 ciclos compostos por um período de desnaturação a 94ºC durante 30´´, 

emparelhamento a 54ºC, 56ºC ou 58ºC (de acordo com o primer, Tabela V.1) por 35´´ e 

extensão a 72ºC durante 35´´, seguidos por uma extensão final a 72ºC durante 10´´, findo o 

qual se seguiu um período de manutenção a 4ºC. Para períodos superiores a 24 horas, as 

amostras foram conservadas a -20ºC. 

As reacções de PCR foram efectuadas em placas de 96 poços. Em cada placa, para 

além das amostras, foram incluídos 2 controlos positivos e 1 controlo negativo (NT).  
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Preparação das amostras para análise de fragmentos 

Os produtos amplificados obtidos para os diferentes loci foram agrupados em conjuntos 

de 2 a 4 loci, de acordo com o tamanho esperado dos fragmentos e da marcação fluorescente, 

de forma a não haver interferência na leitura dos picos. Assim, foram misturados numa nova 

placa de 96 poços devidamente marcada e de acordo com um esquema previamente elaborado 

(Tabela V.2), 0,5μl de cada produto amplificado juntamente com 10μl de formamida Hi-Di 

(HDF, Applied Biosystems) e 0,5μl de marcador molecular interno GeneScan – ROX500 

(Applied Biosystems). As placas assim preparadas foram seladas e conservadas a -20ºC até 

serem enviadas para a empresa Yale’s DNA Analysis Facility, USA para electroforese capilar.  

 

Tabela V.2 Agrupamento dos loci de acordo com o tamanho dos fragmentos e da marcação fluorescente.  

 

 
 

 

Análise dos microssatélites 

Na análise dos alelos amplificados para cada indivíduo, a dimensão dos alelos em pares 

de base foi determinada tendo como referência o marcador interno ROX500. Um exemplo dum 

electroferograma é apresentado na Fig.V.3. Para cada localidade e/ou ano, as leituras 

correspondentes aos genótipos de cada locus para cada A. arabiensis analisado foram 

organizadas numa base de dados em ficheiro Excel
®
 (Microsoft). Todas as amostras negativas 

ou que apresentaram picos pouco definidos foram repetidas uma vez. Concluída a análise, as 

bases de dados com os tamanhos dos alelos em pb foram convertidas em número de repetições 

de acordo com as sequências publicadas por Zeng et al. (1996) para cada microssatélite. Para 

cada alelo é subtraído o tamanho da região flanqueante do total do seu comprimento e a 

diferença dividida pelo tamanho do motivo. 
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Fig. V.3 Electroferograma obtido no GeneMarker para três loci do grupo I de um indivíduo A. arabiensis da 

amostra de Achada Leite -Fevereiro. Um pico único representa homozigotia e dois picos, heterozigotia. Os picos a 

vermelho representam o marcador ROX500; Os números do eixo vertical representam os valores dos picos em 

RFU e os no eixo horizontal, o tamanho do fragmento em pb. 

 

V.2.5 Pesquisa de alelos Knock down resistence (Kdr) 

Tendo em conta que um dos fundamentos da análise da estrutura populacional é o da 

dispersão dos genes de resistência, e, dado ter ocorrido em Cabo Verde num passado recente 

IRS no âmbito do combate à malária apesar da exofilia do vector, e verificar-se uma utilização 

intensiva de pesticidas na agricultura (Brito, 2007), optou-se, adicionalmente, pela pesquisa de 

alelos do gene implicado na forma mais comum de resistência ao DDT e aos Piretróides, o 

gene Kdr.  

Assim, foram pesquisadas as mutações no codão 1014 que resultam em alterações de 

aminoácidos no segmento hidrofóbico transmembranar 6 do domínio II (IIS6) do canal da 

bomba de sódio responsável pela transmissão de sinais nervosos. Estas mutações pontuais 

conduzem à substituição duma leucina (TTA) por uma fenilanina (TTT) (denominada 

Leu1014Phe), presente normalmente em Anopheles gambiae s.s. na África ocidental ou à 

substituição da leucina (TTA) por uma serina (TCA), (denominada Leu1014Ser), frequente na 

África oriental e recentemente descritas para A. arabiensis (Martinez-Torres et al., 1998; 

Ranson et al., 2000; Kristan et al., 2003; Verhaeghen et al., 2006; Matambo et al., 2007). Para 

esta análise recorreu-se ao método Primer-Introduced Restriction Analysis-PCR (PIRA-PCR), 

descrita por Janeira et al. (2008), que permite identificar os seis genótipos possíveis para o 

locus Kdr. 

 

 

PIRA-PCR 

A técnica consiste na introdução dum local de restrição a montante da mutação de 

interesse, através dum primer longo com uma só base de emparelhemento próximo da sua 

extremidade 3´. As amplificações foram feitas com recurso aos três seguintes primers: 

  33C1 
  Ag2H175 

 Ag3H249

  Ag2H175 
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PIRA1014S-f ou TCA-F (5´-CTTGGCCACTGTAGTGATAGGAAAcT-3´) e PIRA1014F-f  

ou TTT-F1 (5´-CTT GGCCACTGTAGTGATAGGAAATaT-3´) e um único reverse 

PIRA1014-r ou TCA-R2 (5´-ACATGG TGCTAGTGGATTGTA C-3´ em duas reacções de 

PCR independentes para a detecção das mutações TCA e TTT respectivamente. A reacção com 

o par de primers TCA-F / TCA-R2 foi efectuada numa mistura contendo Tampão PCR 1x 

(Promega), 2,5mM de MgCl2, 0,2mM de dNTPs, 0,25μM de primer- TCA-F, 0,25μM de 

primer-TCA-R e 1U de Taq DNA polimerase (Promega) e 1μl de ADN genómico num volume 

total de 25μl. Na reacção com o par TTT-F1/ TCA-R2, a mistura continha Tampão PCR 1x 

(Promega), 2mM de MgCl2, 0,2mM de dNTPs, 0,33μM de primer-F1, 0,33μM de primer-R2 e 

0,07U de Taq DNA polimerase e 1μl de ADN genómico, foi efectuada num volume total de 

15μl. 

As condições dos dois programas de PCR consistiram numa desnaturação inicial de 3´ 

a 94ºC, seguido de 30 e 40 ciclos, respectivamente, composto por um período de desnaturação 

a 94ºC durante 45´´, emparelhamento a 56ºC por 30´´ e extensão a 72ºC durante 30´´, seguidos 

por uma extensão final a 72ºC durante 10´, findo o qual se seguiu um período de manutenção a 

4ºC.  

 

Esquemas de digestão 

Para a detecção da mutação TCA, o fragmento amplificado (6μl da mistura) foi 

digerido com a enzima de restrição BseMII (Promega) na concentração de 0,025U, Tampão 

1x, 12,5 μM de Factor SAM e ddH2O estéril, num volume total de 20μl durante 14 horas a 

55ºC, gerando um fragmento de 318pb (e outro de 38pb, não visível) visualizado em gel 

agarose 3% após electroforese. No caso da mutação TTT, a digestão foi feita num volume total 

de 18μl, com 6μl do produto amplificado, Tampão 1X, enzima SspI (Promega) 0,028U, 

perfazendo o volume com água ddH2O estéril. A digestão decorreu a 37º durante 14 horas. A 

Fig. V.4 ilustra exemplos de resultados esperados. 
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Fig. V.4 Géis com o padrão de bandas correspondentes a diferentes genótipos, após restrição dos produtos 

amplificados, carregados aos pares (i.e. produto para o TCA seguido do produto de restrição para o TTT) por 

exemplar. I- controlos positivos: MPM- marcador de peso molecular; 1-TTA/TTA; 2- TCA/TCA; 3-TTT/TTT; 4-

TTA/TCA; 5-TTA/TTT e 6-TCA/TTT; II- exemplares de campo: todos os indivíduos são TTA/TTA e os 

controlos positivos K
+
1 -TTA/TTT; K

+
2 -TTT/TTT e 1D TTA/TTA. 

 

 

V.3 RESULTADOS 

V.3.1 Identificação morfológica e molecular 

Dos exemplares provenientes dos levantamentos entomológicos efectuados nas várias 

épocas 297 foram identificados como A. gambiae s.l. (31 em 1996, 3 em 2005, 163 em 2006 e 

100 em 2007). 

Desses 297 exemplares de A. gambiae s.l. colhidos entre 1996 e 2007 usados neste 

estudo, 290 (97,6%) amplificaram com sucesso e foram todos identificados como sendo A. 

arabiensis. 

Foram obtidas amplificações, com sucesso, para todos os loci microssatélites 

seleccionados na quase totalidade dos exemplares das diferentes localidades seleccionadas. 

Um exemplar de Colonato em que não se obteve amplificação para a maioria dos loci foi 

excluído da análise estatística, ficando a amostra dessa localidade reduzida a 41 exemplares. 

 

V.3.2 Diversidade genética nos loci 

Dos 11 microssatélites analisados, 3 (Ag2H175, Ag2H197 e Ag2H1010) revelaram-se 

monomórficos (i.e. frequência do alelo mais representado acima de 95%) para a maioria das 

amostras. O polimorfismo nos restantes loci microssatélites foi variável, com uma riqueza 

alélica variando entre 3 (loci 33C1 e 45C1) e 9 (locus Ag3H249) (Tabela V.3). 

A diversidade genética por amostra foi moderada, com valor médio He=0,498 (variando 

entre 0,481, na amostra de Chã Tanque, a 0,522 na de Achada Leite - Outubro) e Rs=5  

I II 
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Tabela V.3 Diversidade genética por locus e por subpopulações nos 538 genes analisados. 

Locus   
Achada 
Leite-Fev 

Achada 
Leite-Out Palmarejinho-96 Palmarejinho-06 ChãTanque Colonato 

Total 
Amostras 

    (N=45) (N=45) (N=31) (N=56) (N=51) (N=41) 269 

  Rs 2 2 3 3 1 3 2 

Ag2H175 He 0,044 0,065 0,155 0,14 0,02 0,183 0,098 

  Fis  -0,011 -0,023 0,375 -0,055 0 -0,068 0,04 

  Rs 2 2 2 2 1 1 2 

Ag2H197 He 0,065 0,145 0,034 0,037 0 0 0,048 

  Fis  -0,023 -0,073 0 -0,01 NA NA -0,023 

  Rs 5 4 5 5 6 4 5 

Ag2H603 He 0,653 0,681 0,592 0,667 0,688 0,634 0,663 

  Fis  0,115 -0,142 0,01 -0,017 -0,054 0,038 -0,005 

  Rs 2 1 1 1 2 2 2 

Ag2H1010 He 0,044 0.000 0.000 0.0000 0,04 0,094 0,03 

  Fis  -0,011 NA NA NA 1 -0.039 0,243 

  Rs 7 5 7 7 8 8 8 

Ag3H88 He 0,754 0,772 0,807 0,767 0,821 0,822 0,803 

  Fis  -0,09 0,087 -0,056 -0,062 0,188 0,033 0,042 

  Rs 8 9 7 9 8 5 8 

Ag3H93 He 0,785 0,783 0,669 0,767 0,767 0,683 0,758 

  Fis  0,01 -0,079 -0,052 0,028 -0,144 0,304 0,014 

  Rs 8 7 12 9 7 8 9 

Ag3H249 He 0,78 0,824 0,855 0,726 0,614 0,597 0,738 

  Fis  0,605 0,508 0,415 0,531 0,619 0,665 0,57 

  Rs 5 4 5 4 5 5 5 

Ag3H555 He 0,659 0,637 0,642 0,65 0,673 0,653 0,654 

  Fis  0,023 -0,186 0,141 -0,126 -0,136 -0,232 -0,1 

  Rs 4 5 5 7 6 5 6 

Ag3H577 He 0,478 0,595 0,589 0,667 0,641 0,705 0,625 

  Fis  -0,07 0,142 -0,054 0,073 0,082 -0,107 0,04 

  Rs 3 4 4 3 3 3 3 

33 C1 He 0,67 0,644 0,689 0,671 0,615 0,63 0,652 

  Fis  -0,029 0,206 0,016 -0,012 -0,053 -0,084 0,008 

  Rs 3 3 3 4 4 4 4 

 45C1 He 0,545 0,6 0,462 0,343 0,413 0,405 0,465 

  Fis  0,226 -0,186 -0,122 -0,041 0,226 -0,205 0,015 

  Rs 4 4 5 5 5 4 5 

Total Loci He 0,498 0,522 0,499 0,494 0,481 0,491 0,498 

  Fis  0.104 0,053 0,064 0,052 0,085 0,051 0,08 

 

Rs: riqueza alélica; He: heterozigotia esperada estimada segundo Nei (1987); FIS: coeficiente de consanguinidade 

calculados pelo FSTAT. Total loci/amostras: valor médio por locus ou população; Em negrito: défice significativo 

de heterozigóticos de acordo com o teste exacto de proporções de Hardy-Weinberg após correcção de Bonferroni 

para testes múltiplos. Sublinhados: p <0,05.  

 

 

(variando entre 4, em Achada Leite nas duas épocas e Colonato, a 5 nas restantes amostras). A 

heterozigotia esperada média por locus variou de 0,030 no locus Ag2H1010 a 0,803 no locus 

Ag3H88. Os testes exactos permitiram detectar um desvio significativo às frequências 

esperadas para o EHW para o locus Ag3H249 em todas as populações, estando os desvios 

associados a valores de FIS positivos, o que pressupõe défice de heterozigóticos. Na população 
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total foram observados valores de FIS positivos em oito dos onze loci mas apenas um, o do 

locus Ag3H249, foi significativo após correcção de Bonferroni.  

A análise efectuada com o programa MICROCHEKER (van Oosterhout et al., 2004), 

sugere a presença de alelos nulos no locus AG3H249 em todas as seis amostras (com r=0,259 

em Achada Leite-Fevereiro, r=0,222 em Achada Leite-Outubro; r=0,179 em Palmarejinho-96, 

r=0,218 em Palmarejinho-2006, r=0,231 em Chã de Tanque e r=0,242 em Colonato.  

A presença de alelos nulos foi também inferida para os loci Ag3H88 e Ag2H1010 

(r=0,080 e 0,038, respectivamente) na amostra de Chã de Tanque e em Ag3H93 na amostra do 

Colonato (r=0,118), justificando o desvio ao EHW encontrado na primeira população no locus 

Ag3H88.  

De um total de 280 testes exactos de LD verificaram-se associações significativas, após 

correcção, em apenas 2 ocasiões (< 1%; espera-se 14 para um nível de confiança de 5%) com 

p<0,001. Uma delas envolveu o locus Ag3H249 com Ag3H93, na amostra de Achada Leite-

Outubro. A segunda consistiu no par 33C1/Ag3H88, na amostra de Achada Leite-Fevereiro. O 

facto de esta associação ter ocorrido numa única amostra sugere que é improvável que esta 

associação seja consequência de recombinação reduzida entre loci. 

A concentração de défices de heterozigóticos no locus Ag3H249, possivelmente 

associados à ocorrência de alelos nulos, e o número reduzido de testes significativos de LD 

(um deles envolvendo o locus Ag3H249) sugere que os desvios ao EHW são locus-específicos 

e não ocorrem em todo o genoma, como seria de esperar numa população subdividida (efeito 

de Wahlund). Assim, pode-se assumir que cada amostra representa uma única população 

panmítica.  

Todos os loci monomórficos e o locus Ag3H249 foram excluídos das estimativas 

subsequentes de tamanho efectivo populacional e de diferenciação genética, com o propósito 

de evitar possíveis enviesamentos. 

 

V.3.3 Tamanho efectivo da população e equilíbrio de mutação-deriva 

Os valores de Ne corrente, estimados pelo método moment-based (NeF) de Waples 

(1989), com o número de 6, 12 e 15 gerações por ano, foi na ordem de algumas centenas a 

poucos milhares, como se pode verificar na Tabela V.4. 
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Tabela V.4 Estimativas de Ne baseadas na variância da frequência alélica. 
         Métodos  

Localidades 

NeF [IC, 95%] (Waples, 1989) 

G= 6 G= 12 G= 15  

 

Achada Leite (Fev. /Out. 96) 

 

147 [46; ∞] 

 

295 [92; ∞] 

 

402 [133; ∞ ] 

 

Palmarejinho (1996-2006) 

 

3077 [954;∞] 

 

6154 [1 909; ∞ ] 

 

7535 [2 484; ∞ ] 

Legenda: G – representa o hipotético número de gerações/ano. Em Achada Leite para o t (nº de gerações decorridas entre as 

duas colheitas) considerou-se metade de G+1 (i.e., 4, 7 e 8 gerações) e em Palmarejinho G foi multiplicado por 10.  

 

A estimativa pelo NeF em qualquer das localidades apresenta o limite superior a tender 

para o infinito.  

Os testes de heterozigotia realizados para avaliar o equilíbrio de mutação-deriva 

(EMD) não foram significativos para nenhuma das amostras analisadas quando os cálculos se 

basearam no modelo TPM ou no modelo SMM (Tabela V.5). Apenas em 3 casos se verificou 

um número de loci onde He>Heq foi significativo ao nível nominal (p<0,05). Estes foram 

considerados não-significativos após a aplicação de correcções de Bonferroni. Sob o modelo 

IAM, um número significativo de loci com um aparente excesso foi detectado em três das seis 

amostras. 

 

Tabela V.5 Estimativas de valores de P para o teste de heterozigotia para cada população de A. Arabiensis  

 Ach. Leite 
Fev. 

Ach. Leite 
Outubro 

Palmarej. 
    1996 

Palmarej. 
   2006 

Chã Tanque 
   2006 

Colonato 
   2007 

SMM 

 
He > Heq 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

 
4 

  

 P(He>Heq) 

 

0,981 

 

0,766 

 

0.980 

 

0,992 

 

0,980 

 

     0,047 

TPM 
(70%) 

He > Heq 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4 

 
3 

 
6 

P(He>Heq) 0,039 0,055 0.594 0,766 0,406 0,020 

IAM 

 
He > Heq 

 
7 

 
7 

 
5 

 
4 

 
6 

 
6 

 

P(He>Heq) 

        

       0.004 

        

0.004 

      

0.027 

 

0.234 

 

0.027 

 

     0.008 

He > Heq: Número de loci mostrando um excesso de heterozigóticos (7 loci polimórficos). SMM: Modelo de mutação 

stepwise, TPM: Modelo de mutação two-phased (com 30% frações de indels superiores a uma unidade de repetição) IAM: 

Modelo de alelos infinitos. P(He>Heq): valores de P do teste de ordenação de sinal de Wilcoxon com uma cauda para testar 

excesso de heterozigóticos. Em negrito: valores de P- significativos após correcção pelo sequencial de Bonferroni. 

Sublinhados: P <0.05. 
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V.3.4 Diferenciação e fluxo genético 

A diferenciação genética foi estimada por FST, pois, segundo Slatkin et al. (1995) e 

Hardy et al. (2003) este é considerado um melhor estimador de diferenciação quando esta é 

primariamente modelada pela deriva genética, o que tem sido o caso de A. gambiae (Lehmann 

et al., 1998, 1999). Para o cálculo da diferenciação genética excluiu-se a subpopulação mais 

antiga no caso das localidades onde havia duas.  

O valor da diferenciação genética global foi baixo, mas significativo (FST = 0,012; p< 

0,001). As estimativas de FST por locus variaram entre 0,002 (Ag3 H555) a 0,033 (45C1), 

sendo significativas em 3 dos 7 loci (Tabela V.6).  

 

Tabela V.6 Valores de FST   e os da sua significância por locus. 

Locus FST P 

33C1 0,005 0,112 

Ag3H555 0,002 0,394 

Ag3H577 0,008 <0,001 

Ag3H88 0,021 <0,001 

45C1 0,033 0,017 

Ag3H93 0,008 <0,001 

Ag2H603 0,010 0,017 

Nota: A negrito os valores significativos após correcção com a sequencial de Bonferroni.  

 

Os valores de FST entre pares de população estão apresentados na Tabela V.7. Estes 

variaram entre 0,001 e 0,023. O único valor não significativo de FST encontrado foi o que 

envolveu as populações de Chã de Tanque e do Palmarejinho. De notar que as comparações 

com Achada Leite resultaram nas maiores estimativas de FST, entre 0,015 e 0,023. Pode-se 

afirmar, portanto, que a população de Achada Leite apresentou os maiores níveis de 

diferenciação genética em relação às outras populações.  

 

Tabela V.7 Estimativa de FST entre populações de A. arabiensis das 4 localidades estudadas.  

Locais  

Achada 

Leite Palmarejinho     

Chã 

Tanque Colonato 

Achada Leite -  0.023  0.015  0.020 

Palmarejinho  0.000       -  0.007  0.004 

Chã Tanque 0.000 0.043 -  0.001 

Colonato 0.000 0.002 0.006 - 

Nota: Acima da diagonal valores de FST; em baixo da diagonal, valores de p. Em negrito estimativas 

significativas com 6000 permutações e α´=0,008. 
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V.3.5 Pesquisa de mutações no gene Kdr  

Dos 260 exemplares processados, 98% (256) amplificaram com sucesso e todos 

apresentaram o genótipo selvagem (TTA/TTA)   

 

 

V.4 DISCUSSÃO 
 

Neste estudo, seis amostras de A. arabiensis de quatro localidades diferentes da ilha de 

Santiago foram comparadas relativamente à variação no polimorfismo e distribuição dos alelos 

em onze loci microssatélites. 

Os níveis de variabilidade genética, analisados a partir de estimativas de He e Rs foram 

de um modo geral semelhantes entre as diferentes amostras. Os valores de He foram também 

comparáveis aos relatados para a mesma espécie para a costa oriental Africana, nomeadamente 

no Quénia (He: 0,480-0,540) (Temu & Yane, 2005; Kamau et al., 2007), mas inferior ao 

detectado e.g. no Malawi e Etiópia (He: 0,619 e 0,630, respectivamente) (Donnelly et al., 

2001), em Camarões (He: 0,670-0,710) (Wondji et al., 2005) e noutros 6 países do continente 

(entre os quais se incluíram novamente Malawi e Etiópia) em que os valores oscilaram entre 

0,650 e 0,770 (Donnelly & Townson, 2000), tendo sido usados alguns dos microssatélites 

amplificados neste estudo. Desses, dois considerados praticamente monomórficos (Ag2H1010 

e Ag2H175) revelaram ser bastante polimórficos no continente Africano. De igual modo, 

populações da espécie gémea A. gambiae s.s. em ilhas mostraram valores de He semelhantes 

aos de A. arabiensis deste estudo, como são os casos das ilhas de Bioko e Annobón (He: 0,436-

0,768) (Moreno et al., 2007) ou S. Tomé e Príncipe (He: 0,454-0,555) (Pinto et al., 2002). 

Estes resultados sugerem que A. arabiensis na ilha de Santiago apresenta uma diversidade 

genética reduzida, mas ainda comparável à de amostras do continente Africano, o que reflecte, 

apesar da insularidade e das condições áridas, uma excelente adaptação e/ou um elevado 

sucesso reprodutor, embora as densidades populacionais não sejam elevadas. 

Os valores de Ne obtidos neste estudo são próximos dos limites estimados por Lehmann 

et al. (1998) e Simard et al. (2000) para esta espécie no Senegal [1046 (490 - 2768)] e, de certo 

modo, são comparáveis aos encontrados por Morlais et al. (2005) [625 (206-1453)] na Ilha 

Reunião (costa oriental Africana). Os limites podem também ser comparados ao estimado para 

a ilha de S. Tomé por Pinto et al. (2003) para A. gambiae s.s. e para quatro ilhas do Lago 

Vitória no Uganda, onde as estimativas variaram entre 397 e 677 (Kayondo et al. 2005). 
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As diferenças de Ne entre Palmarejinho e Achada Leite poderão reflectir a variação 

temporal entre as duas amostragens, que em Achada Leite é de oito meses apenas, período 

correspondente à mudança de estação e, consequentemente a uma variação sazonal das 

frequências alélicas, mas não reflectindo uma variação temporal no seu verdadeiro sentido.  

Por outro lado, o valor de Ne para Palmarejinho pode estar sobrestimado, pois, de 

acordo com Wang (2001), o estimador baseado na alteração da frequência alélica (Fk) enviesa 

o valor para cima quando as amostras são colhidas com um longo intervalo de tempo, período 

durante o qual há a probabilidade da presença de mais alelos raros. 

Os testes de heterozigotia revelaram um número significativo de loci em que He>Heq 

apenas para o modelo mutacional IAM. Luikart & Cornuet (1998) alertam para uma detecção 

errónea de excesso de heterozigotia em populações não sujeitas a bottleneck quando se aplica o 

IAM em dados de microssatélites. Tendo em conta o modelo TPM que segundo consenso (Di 

Rienzo 1994; Primmer et al., 1998; Schlötterer et al., 1998) é o que melhor se aproxima do 

processo de mutação em microssatélites, pode-se concluir que não foram detectados indícios 

de perturbação populacional recente através dos testes de heterozigotia. 

De um modo geral, esses resultados, particularmente os extraídos de Achada Leite, 

sugerem que as acções de controlo vectorial não terão exercido um grande impacto na estrutura 

genética do vector. No entanto, a aparente estabilidade demográfica das populações em estudo, 

revelada pelos testes de EMD e estimativas de diversidade genética, poderão ser influenciadas 

pelo fluxo genético a partir de populações vizinhas. De acordo com um estudo de Wondji et al. 

(2005), na presença de fluxo genético (ca. 2-5% de alelos migrantes por geração), a frequência 

alélica tende a estabilizar-se em poucas gerações, quando existem populações vizinhas com 

troca mútua de migrantes. Isto pressupõe que as medidas de controlo só resultarão numa 

drástica redução do tamanho efectivo populacional se a aplicação das acções for efectuada em 

áreas geográficas bastante mais vastas do que aquelas onde ocorreram os surtos (Wondji et al. 

2005)  

Foi detectada uma baixa, mas estatisticamente significativa, diferenciação genética em 

A. arabiensis da Ilha de Santiago. O valor de FST global (FST = 0,012; p<0,001), é semelhante 

ao encontrado nas ilhas do Lago Vitória a ocidente do Quénia (FST=0,019) (Chen et al., 2004), 

mas muito inferior ao encontrado na ilha Reunião, Oceano Índico (FST=0,204). Comparado 

com a estrutura de A. gambiae em ilhas, esse valor é inferior ao encontrado para S. Tomé (FST 

=0,033) (Pinto et al., 2003). 

Ainda relativamente à diferenciação genética, embora os valores de FST calculados 

sejam baixos, a subpopulação de Achada Leite parece nitidamente mais diferenciada 
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(FST≈0,02) das restantes subpopulações. Esta maior diferenciação, provavelmente é devido ao 

facto da localidade se situar num promontório isolado (≈ 35 Km de Palmarejinho e Colonato) 

separado por vales e montanhas e com dificuldades de acesso por estradas, mesmo com as 

povoações mais próximas (Chã de Tanque e.g.). O facto das subpopulações de Chã de Tanque 

e Palmarejinho não se encontrarem diferenciadas e a diferenciação destas com a de Colonato 

serem muito baixas (FST=0,004 e 0,001, respectivamente) sugere a existência dum maior fluxo 

genético entre essas localidades. Não obstante a distância (≈ 35 e 70 km, respectivamente) e o 

tipo de orografia serem semelhantes, a comunicação entre as localidades de Chã 

Tanque/Palmarejinho e Palmarejinho/Colonato é mais frequente devido à facilidade de 

transporte por estrada, permitindo a circulação de pessoas e bens (não raras vezes, plantas, 

produtos agrícolas e transporte de água), o que pode mediar quer o transporte de larvas, quer o 

de adultos. O papel da actividade humana na dispersão de mosquitos vectores tem já sido 

documentado por vários autores (Failloux et al., 1997; Kayondo et al., 2005; Julvez et al., 

1990; Julvez & Muchet, 1994; Minakawa et al., 2002).  

A ausência de alelos relacionados com a resistência associada ao gene Kdr por si só 

não pode ser interpretada como um indicador de susceptibilidade aos insecticidas por parte da 

população analisada. Vários estudos apontam para uma discordância entre genótipo Kdr e 

fenótipo em A. arabiensis (Abdalla et al., 2008; Matambo et al., 2007), o que conduziu à 

suspeição da existência em populações desta espécie, de outros mecanismos envolvidos como 

sejam os relacionados com a resistência metabólica (Chandre et al., 1999, Donnelly et al., 

2009). De igual modo, a presença destas mutações nem sempre é um preditor do fenótipo da 

resistência. Em concordância com Weil et al. (2004) e Bass et al. (2007), tratando-se de um 

traço recessivo, os alelos associados à resistência podem ser detectados numa população antes 

de apresentarem um efeito fenotípico mensurável. Torna-se assim necessário efectuar estudos 

complementares, nomeadamente bioensaios e análises bioquímicas relacionadas com enzimas 

de destoxificação, pois, apesar de não haver uma grande pressão na Ilha por exposição ao 

insecticida através de IRS, dado o caracter exofílico do vector (Coulibaly, não publicado, 

Diallo, 2003), essa possibilidade não deve ser descurada, pois, em concordância com Kelly-

Hope et al. (2008), nos programas de monitorização da resistência de vectores da malária 

deve-se ter em conta as áreas com intenso uso de insecticidas na agricultura. 
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V.5 CONCLUSÃO 
 

Este estudo fornece evidências que permitem considerar que a população de A. 

arabiensis em Santiago é relativamente homogénea, o que pressupõe a não existência de 

barreiras significativas ao fluxo genético entre as localidades estudadas.  

A reduzida estrutura genética da população de A. arabiensis pode, por um lado, 

representar uma desvantagem uma vez que pode facilitar a dispersão de genes associados à 

resistência a insecticidas. Por outro lado, essa relativa homogeneidade, poderá representar uma 

vantagem para a introdução de um programa de controlo baseado na libertação de mosquitos 

transgénicos.  
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VI CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Estudos de epidemiologia genética têm revelado a importância da variabilidade 

genética nas doenças infecciosas. Na verdade, desde a hipótese levantada por Haldane (1949) 

de que as doenças infecciosas, particularmente a malária, desempenham um papel na evolução, 

vários estudos genéticos de associação têm demonstrado o papel da variação genética humana 

na resistência à infecção (Flint et al., 1998; Hill, 2001, 2006). A sobreposição de áreas 

geográficas de distribuição da malária com as hemoglobinopatias e outras desordens dos 

eritrócitos tem servido de suporte à hipótese de que a malária teve um importante papel como 

força evolutiva na selecção dessas diferentes variantes (Flint et al., 1998; Modell & Darlison, 

2008). 

O estudo de factores que condicionam a epidemiologia da malária é particularmente 

importante em áreas como Santiago (Cabo Verde) onde, apesar da hipoendemicidade, o vector 

se encontra muito próximo de populações susceptíveis. Estudos têm sido dirigidos às entidades 

envolvidas no complexo ciclo da doença, tendo já sido objecto de investigação o parasita 

(Alves et al., 2006; Arez et al., 1999), o estado imune da população (Alves, 2004), sendo os 

estudos moleculares relacionados com os polimorfismos genéticos da mesma e os relacionados 

com o vector, iniciados no âmbito desta tese. 

Os objectivos gerais de trabalho desta tese assentaram no estudo dalguns determinantes 

genéticos do hospedeiro humano relacionados com a malária, nomeadamente os afectos à 

anemia das células falciformes, à deficiência em G6PD e a análise dum provável envolvimento 

da PK, por um lado, e na análise genética das populações do mosquito vector, por outro, 

contribuindo para a compreensão da epidemiologia da doença na Ilha e para a escolha de 

medidas de controlo apropriadas. 

A escolha do tema deveu-se ao desconhecimento das frequências desses polimorfismos 

na população da ilha de Santiago que permitisse relacioná-los com o quadro geral da 

manifestação da doença nesta região onde a malária é hipoendémica e a população, apesar de 

apresentar uma imunidade fraca (ou ausente), os indivíduos raramente desenvolvem malária 

grave e são encontrados casos de infecção assintomática ou com parasitémias abaixo do nível 

detectável pela microscopia (Alves et al., 2006; Arez et al., 1999).  

Relativamente aos portadores do traço falciforme (indivíduos HbAS) o valor 

encontrado para a população de Santiago foi 6%, valor inferior ao encontrado na maioria dos 

países Subsaharianas, mas próximo dos limites descritos para os países do Norte e dalguns da 

costa ocidental Africana onde a frequência ronda os 5%.  



140 

 

A deficiência em G6PD associada às mutações foi detectada numa frequência muito 

baixa (0,6%), muito inferior aos valores reportados para a África Tropical, Médio Oriente e 

Bacia do Mediterrâneo (Enevold et al., 2005; Nkhoma et al., 2009), tendo sido inferida uma 

frequência de 0,8% para a variante G6PGA
- 
e 0,0% para a variante G6PDMed. Ttal como para 

o locus HBB, não se encontrou associação entre os genótipos desses dois factores do 

hospedeiro e a presença de infecção. Estes resultados, talvez se devam ao facto de a protecção 

conferida pela maioria dos polimorfismos dos eritrócitos estar normalmente associado e ser 

mais facilmente demonstrado na malária grave que nos outros fenótipos associados à infecção 

malárica (casos de malária simples ou casos assintomáticos) e parasitémias (Hill, 2001b; 

Kwiatkowski, 2000; Migot-Nabias et al., 2006). Além disso, tratando-se duma área onde a 

malária tem características epidémicas e onde a doença se encontra relativamente controlada 

há quase 50 anos, a pressão selectiva da malária não terá sido, suficientemente forte para 

manter um polimorfismo balanceado. No entanto, um dado importante se pode extrair desses 

resultados: A administração de antipalúdicos como a primaquina, e.g., não constitui um 

problema para a Saúde Pública, podendo o PNLP continuar a adicioná-lo aos regimes 

terapêuticos que não têm efeito sobre os gametócitos. Além disso, a baixa frequência 

detectada, quer para o HbS, quer para o alelo G6PDA
-
 não aponta para um provável 

investimento no diagnóstico pré-natal ou aconselhamento familiar.  

Relativamente ao gene PKLR nenhuma associação foi encontrada entre os 

polimorfismos analisados e o estado de infecção, mas foi detectado um acentuado 

desequilíbrio de linkage entre os loci mais distantes e as regiões adjacentes no gene, apenas 

nos Não Infectados, o que pode significar que essa região conservada do gene tenha sido 

seleccionada por fornecer protecção contra a infecção e/ou doença, carecendo esses dados de 

confirmação. Foi identificado um novo SNP 65kb a jusante do gene. 

No que concerne ao estudo do vector, a identificação das amostras baseadas em 

análises moleculares reconfirma a presença de A. arabiensis como sendo a única espécie 

presente na Ilha. A genotipagem de onze loci microssatélites revelou que os níveis de 

variabilidade entre seis amostras de quatro localidades diferentes apresentaram estimativas de 

He e Rs semelhantes, oscilando os valores entre 0,481-0,522 e 4-5, respectivamente, o que 

reflecte uma diversidade genética reduzida, mas ainda comparável à de outros resultados 

encontrados para a espécie no continente Africano (Donnelly et al., 2001; Kamau et al., 2007; 

Temu & Yane, 2005) e aos de estudos com a espécie gémea A. gambiae s.s. em ilhas (Moreno 

et al., 2007; Pinto et al., 2002). Este resultado poderá reflectir uma excelente adaptação às 
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condições áridas e à insularidade e/ou um elevado sucesso reprodutivo da espécie, não obstante 

as densidades populacionais baixas, devido, provavelmente, a uma longevidade curta.   

Os dados extraídos dos testes de EMD, que apontam para uma aparente estabilidade 

demográfica das populações em estudo, e os das estimativas da diversidade genética, sugerem 

uma eventual troca de alelos entre as populações. Segundo Wondji et al. (2005), nestes casos, 

medidas de controlo, com o propósito de produzir uma redução substancial no tamanho 

efectivo populacional, devem ser efectuadas em áreas bastante mais amplas que aquelas onde 

ocorrem os surtos. 

A diferenciação genética baixa, mas estatisticamente significativa (FST =0,012, P< 

0,001) encontrada na Ilha de Santiago, assemelha-se ao valor estimado para as ilhas ocidentais 

do Quénia (FST=0,019) por Chen  et al. (2004), mas inferior ao detectado na Reunião 

(FST=0,204) por Morlais et al. (2005). No entanto, apesar duma diferenciação bastante discreta 

entre a população de Achada Leite e as outras três localidades estudadas, pode-se considerar 

que a população de A. arabiensis da Ilha de Santiago é relativamente homogénea, o que 

pressupõe a inexistência de barreiras significativas ao fluxo genético entre as mesmas. 

Finalmente, se por um lado a reduzida estrutura genética da população de A. arabiensis 

pode representar uma desvantagem relativamente à facilidade de dispersão de genes associados 

à resistência a insecticidas, por outro, a sua relativa homogeneidade poderá ser considerada 

uma vantagem para um provável controlo baseado na libertação de mosquitos transgénicos. 

Este poderá constituir uma alternativa, uma vez que perante o carácter exofágico e exofílico de 

A. arabiensis (Coulibaly A, não publicado; Djallo, 2003), as actuais medidas de controlo 

disponíveis como IRS e ITN teriam uma efectividade reduzida não se justificando, 

provavelmente, os custos/benefícios. 

Tratando-se de primeiras abordagens relativamente à análise dos factores de 

susceptibilidade/resistência do hospedeiro humano e à análise das populações de A. arabiensis, 

os resultados ora obtidos fornecem informações importantes no que concerne à prevalência dos 

portadores dos alelos responsáveis pelo traço falciforme e da deficiência em G6PD e sobre a 

diversidade e diferenciação entre populações do vector em Santiago. Entretanto, outros 

polimorfismos no gene HBB como a HbC (que resulta duma mutação no mesmo codão que a 

HbS) bem presente nalgumas populações da África Ocidental onde a frequência da HbS é 

baixa e está associada com parasitémias baixas e um risco diminuto de malária moderada 

deverá ser objecto de análise. O mesmo se aplica às Talassémias também presentes em áreas 

endémicas e que muitas vezes são causa duma estimativa exagerada de anemia ferropénica, 
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principalmente quando se toma como cut-off valores de concentração de Hb derivadas de 

populações Europeias.  

Dado que as amostras utilizadas no estudo da genética de população do vector só 

representavam algumas localidades da ilha apenas, estudos complementares deverão ser feitos 

de forma a abranger outras localidades de Santiago e das ilhas onde existe o vector (Boa Vista, 

Maio e S. Nicolau) de forma a avaliar a existência ou não de fluxo genético entre elas, não se 

descurando a hipótese de estudos comparativos com amostras dos países vizinhos do 

continente, nomeadamente do Senegal. 
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I. LUCUS AY316591 
 

 

LOCUS       AY316591               13322 bp    DNA     linear   PRI 21-JUN-2003 

DEFINITION  Homo sapiens pyruvate kinase, liver and RBC (PKLR) gene, complete 

            cds. 

ACCESSION   AY316591 

VERSION     AY316591.1  GI:32140478 

KEYWORDS    . 

SOURCE      Homo sapiens (human) 

 

 ORGANISM  Homo sapiens 

            Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; 

            Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; 

            Catarrhini; Hominidae; Homo. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 13322) 

  AUTHORS   Rieder,M.J., Livingston,R.J., Daniels,M.R., Montoya,M.A., 

            Chung,M.-W., Miyamoto,K.E., Nguyen,C.P., Nguyen,D.A., Poel,C.L., 

            Robertson,P.D., Schackwitz,W.S., Sherwood,J.K., Witrak,L.A. and 

            Nickerson,D.A. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (06-JUN-2003) Genome Sciences, University of Washington, 

            1705 NE Pacific, Seattle, WA 98195, USA 

COMMENT     To cite this work please use:  NIEHS-SNPs, Environmental Genome 

            Project, NIEHS ES15478, Department of Genome Sciences, Seattle, WA 

            (URL: http://egp.gs.washington.edu). 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..13322 

                     /organism="Homo sapiens" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /db_xref="taxon:9606" 

     misc_feature    1..187 

                     /note="Region not scanned for variation" 

     repeat_region   9..157 

                     /rpt_family="ERVL" 

                     /rpt_type=dispersed 

     variation       402 

                     /frequency="0.01" 

                     /replace="t" 

     gene            <525..11691 

                     /gene="PKLR" 

     mRNA            join(<525..649,1665..1847,6189..6280,6377..6508, 

                     6643..6829,7193..7463,7560..7710,8355..8507,8602..8768, 

                     10008..10189,11267..11691) 

                     /gene="PKLR" 

                     /product="pyruvate kinase, liver and RBC" 

     CDS             join(550..649,1665..1847,6189..6280,6377..6508,6643..6829, 

                     7193..7463,7560..7710,8355..8507,8602..8768,10008..10189, 

                     11267..11373) 

                     /gene="PKLR" 

                     /codon_start=1 

                     /product="pyruvate kinase, liver and RBC" 

                     /protein_id="AAP69527.1" 

                     /db_xref="GI:32140479" 

                     /translation="MSIQENISSLQLRSWVSKSQRDLAKSILIGAPGGPAGYLRRASV 

                     AQLTQELGTAFFQQQQLPAAMADTFLEHLCLLDIDSEPVAARSTSIIATIGPASRSVE 

                     RLKEMIKAGMNIARLNFSHGSHEYHAESIANVREAVESFAGSPLSYRPVAIALDTKGP 

                     EIRTGILQGGPESEVELVKGSQVLVTVDPAFRTRGNANTVWVDYPNIVRVVPVGGRIY 

                     IDDGLISLVVQKIGPEGLVTQVENGGVLGSRKGVNLPGAQVDLPGLSEQDVRDLRFGV 

                     EHGVDIVFASFVRKASDVAAVRAALGPEGHGIKIISKIENHEGVKRFDEILEVSDGIM 

                     VARGDLGIEIPAEKVFLAQKMMIGRCNLAGKPVVCATQMLESMITKPRPTRAETSDVA 

                     NAVLDGADCIMLSGETAKGNFPVEAVKMQHAIAREAEAAVYHRQLFEELRRAAPLSRD 

                     PTEVTAIGAVEAAFKCCAAAIIVLTTTGRSAQLLSRYRPRAAVIAVTRSAQAARQVHL 

                     CRGVFPLLYREPPEAIWADDVDRRVQFGIESGKLRGFLRVGDLVIVVTGWRPGSGYTN 

                     IMRVLSIS" 

        

 

 

Proteína 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=9606
http://egp.gs.washington.edu/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=9606
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=32140478&itemID=71&view=gbwithparts
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=32140478&itemID=2&view=gbwithparts
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=32140478&itemID=22&view=gbwithparts
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=32140478&itemID=75&view=gbwithparts
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=32140478&itemID=76&view=gbwithparts
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=32140478&itemID=1&view=gbwithparts
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=AAP69527.1
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 1 taatcaagtt tatcagtgtc tgagaatgtt caaggtacca tcttgggttc aaacatgtag 

       61 gcgaaaacat gcagctggcc aggttacaga gtggtgaagg cactctgcat ttcttggttg 

      121 agacagagaa aaaaagtggt cagaactggg taaccctccc cccaccatat tatcacagtg 

      181 atcccttttg tctttcttca ggctccagcc ccaccctaca gcccctgctc cctggattca 

      241 ctagagctaa cttcagtaaa gtacaaagaa aatggggcca tatgactggc caaaaaaaaa 

      301 atatctattc acgtggatga ccagatagta tgaatggatt gaaaatttat caggaaaaaa 

      361 ggatgagagg aaatgccagg agatgagggc agagagcagg ccgttctggg ggagggattc 

      421 tgtggggaca gggtggccta ctgggtgtgc cccttttctc ttctctgtct cccttagata 

      481 agaccagcag ttttgtcatc ctctccctct cattccatgg tcccgcagcc ccaggcccac 

      541 actgaaagca tgtcgatcca ggagaacata tcatccctgc agcttcggtc atgggtctct 

      601 aagtcccaaa gagacttagc aaagtccatc ctgattgggg ctccaggagg taagaagggg 

      661 agacagaagc catggaacat aggaggaaaa tgagggtgaa aactaggagc cagggtggag 

      721 ggcataaatg atccacatca gccactggct aggtgggttt tggagaggaa cgtacgttct 

      781 tcagagcctc ccgtgtgtta aattatggac cctggcctgg gtcttttcca ggccctatag 

      841 gcaggccaga gccacagcat gtaagccacg gggcactccc gtggttcctg gactctggcc 

      901 cctggcatac agggcttcca atggaacagg agacagtggt gacactttaa ccagtctgca 

      961 gaactgatcc ccagcccagc tgggcctcat gcctctgaca acccaacagt gtggagcaga 

     1021 cccacagaga gggagaccca gagaggtgtg cagtggcatg gaaggtgcgg ctggaatcgg 

     1081 gggctcctct gaactgggat gggtcaagct acagggacct ctgtgtctgt agcagctttg 

     1141 agaagcctgg ggagactcag aggatggggt ggggaagcca gccagtagcc aggggttgga 

     1201 agggagaaaa cagagacctt tggagcagga actgggtgat tctgggtctg catagggtga 

     1261 ggctgctggg gactagacat caaggggtgg tggggttgag ggtcatcagt agctgcaggt 

     1321 cggggggtcc tgggttgtgc ggggtcagta taactgagtg gtcaagaact tgggctagag 

     1381 ttagtcagac ctagatttga atcctagctg atccatactt agaagctgta taatattgga 

     1441 ccatttattt cctgtttctc agcctctgtt tctttatcca taaaattgga taattataga 

     1501 acatttaaca gtacctgctt tataggatcc ttgtgacata ataaaataat atatgcatga 

     1561 tgcccagctc ataagaaggg aaggaacaga gggtatgctg agagacgaag gcatggggag 

     1621 gaagggcagg tgacatgcag tccctgagcc cccttctacc acagggccag cggggtatct 

     1681 gcggcgggcc agtgtggccc aactgaccca ggagctgggc actgccttct tccagcagca 

     1741 gcagctgcca gctgctatgg cagacacctt cctggaacac ctctgcctac tggacattga 

     1801 ctccgagccc gtggctgctc gcagtaccag catcattgcc accatcggta agcactccca 

     1861 tccccctgca gccacacagg gcctattggt atttcttgag gtgcttcttc atcttttgtc 

     1921 tcctttgaga cttctccatg tttgacacag tcattcattt aacaaaaatt tgttgagcat 

     1981 atagtagaca agattttggg ccctgggagt agatcagtga aaaaaacaga caaaaatccc 

     2041 tacccttggg gagctgacag tctagctgag tatgacaata aatagtaagc acaataaatt 

     2101 atttaaaata agtaaattat ttattccgtt agaaagtgag gccgggcatg gtggctcatg 

     2161 cctgtaatcg cagcatgttg ggaggcccag gtgggcagat cacttgaggt caggagttcg 

     2221 agactagcct gaccaacatg gagaaacccc gtctctacta aaaatacaaa attagccggg 

     2281 catggtggtg cgtgcctgca atcccagcta ctcaggaggc tgaggcagga gaatcgcttg 

     2341 aacccaggag gcggagactg tggtgagccg agatcacacc attgcattcc agcctgggca 

     2401 acaggagaaa aactccatct cacaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaagtgggct 

     2461 gggctcagtg gctcatgcct gtaatcccag cactttagga ggccaaggtt ggcagatcgc 

     2521 ttgagcccag gagtttgaga ccagtctggg taaatggcaa aacccatctc tacaaaaaat 

     2581 acaaaactta gttgagtgtg gtggtgcatg cctgtagtcc cagctactca ggaggctgag 

     2641 gtgggaggat cacttaagcc caggaggtca cggctgcagt gagtcatgat cgagccactg 

     2701 tactccagcc taggtgacag acgagaccct agagagaaag agagaaagaa agaaagaagg 

     2761 aaagaaagaa agaaagagag agagaaagaa ggaaggaagg aaggagggag ggagggaggg 

     2821 aaggaaggaa ggaaagaaag caagcaggca agaaagaaag aaagaaaaga aagaaggaag 

     2881 gaaggaagga aggaaagaaa gaaagaaaga gaaagaaaga aagaaagaaa gaaagaaaga 

     2941 aagaaagaaa gaaagaaaga aagaaagaaa gaaagaaaga aagaaagaaa ggagtgaaag 

     3001 ttggccgggc atggtggctc ttgcctataa tcccagcact ttgggaggct gaggcaggtg 

     3061 gatcacctga ggtcaggggt ccgagaccag cctggctaat gtggtgaaac tctgtttcta 

     3121 ctaaaaatac aaaaaattag ccaggcatgg tggcatgtgc ctataatccc agctactcgg 

     3181 gaggctgagg caggggaatc gcttgaaccc gggagacaga gattgcagtg agccaagatc 

     3241 acgccattgc actccagttt gggcaacaag agcgaaactc tgtttgtttg tttgtttgtt 

     3301 tttaaaaaaa gaaaaaaaag ctgggcgcgg tggctcacgc ctgtaatccc agcactttgg 

     3361 gaggccgagg cgggcggatc acctgaggtc aggagttcga gaccagcctc aacatggaga 

     3421 aaccccgtct ctactaaaaa tacaaaaaat tatccgggca tggtggtgca tgcctgtaat 

     3481 cccagctact caggaggcta aggcaggaga attgcttgaa cctgggaggc ggaggttgcg 

     3541 gtgagccaag atcgtgccat tgcaccccag cctgggcaac aagagcgaaa ctccgtctca 

     3601 aaaaaaaaaa aggccaggcg tggtgtttca tgcctgtaat cccagcactt tgggaggccg 

     3661 aggcagactg atcacgaggt caagagatcg ataccatcct ggccaacatg gtgaaacccc 

     3721 gtctctaata aaaatacaaa aattagctgg gcgtggtggc acatgcctgt agtcccagct 

     3781 actcggaagg ctgaggcagg agaatcactt gaactggaag gcagggagca gagatcgcac 

     3841 ctctgtcctc cagcctggtg acagagcgag attccatcta aaaaaaaaag aaaagaaaag 

     3901 aaagaaaaag tgaaagtttt aagtgctatg gggaaagaaa tcaagtgtga taagggcatc 

     3961 aggagtacga gggtgaagac aggttgcagc cctaaatagg gaggtcagtt attattgagt 
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     4021 aaatgagacc aaagggaaga cttgaaggag atgagagaat tagccatgca gagacctggg 

     4081 ggaagagaat tccaggaaga aggatcagtc agtgtcaagg cctaagtcaa gaaggttaga 

     4141 agagctagaa accatcaagg gggaagagcg gcagacatga agagactgtg tacggacagg 

     4201 aagatcaggt gcagctttgt aggccatttt tagaatttga gttgcgtttt cctccgagtg 

     4261 aaatgagaaa ctgctgcagg gttttgagca ggggaatgac aagctcttat ttatgtttta 

     4321 atagagcctc ccctcccctg ctgctgcact gaaaatagat ggggggtggg gggaagggtg 

     4381 cccctgcagt atttctggct cagaccagtt ggcggcagtg aggtggtgag aagtggtcag 

     4441 attctgaatg tattttgcag gtagagctga caggatttgc taattgatcg gatatggggt 

     4501 atggagtgtg ggcgagaaag aaaggagtca aaggtgacag gtgactctga ggtttttgcc 

     4561 ataaggaact ggaacgatgc attagccact gagcaggaaa gactgtggtg gaaggggttg 

     4621 gggggagagc agaagtttgc ttgggacatg ttgagtctga gatgcttatt agccatccaa 

     4681 atgtgataga gggggcagtc aggtacacaa ctctgggttt gggagaaagg tctggattgg 

     4741 agagacattt gggagttggc tacatataga tggtatctca agccatgaga ctagttgaga 

     4801 ccaccaaagg agtgtaggtg aaatgacgga gaagagaaca gggtatctaa cgttaagggg 

     4861 aggaacaagg aaaggagact gggaaagagc agctagtgag gtaggagtca accaagagag 

     4921 ggtgcagccc tggaggtcag gtgaagacag tgtgtcaaag aaggatgtat gttcaggctg 

     4981 ctgatgggcc aatagaggag gactgagcat tgagcattac atggagcaaa aacacagagg 

     5041 ttcttggtga ccttgacaag aacagatgca gtggagagat ggaggccaac gcctgagtgg 

     5101 ggtgggttca agggagaatg ggggagggga actagaggta gcaagtacag ataactcttg 

     5161 cgatgagttt tgctgcaagt gagagcaaat actgggactg aggggaaacc aggagattaa 

     5221 gagaattttt ttttaatgat gaaagaaata acagtaggtt tacctgcgga tggggatgat 

     5281 ccagtaaaaa aggaaaacat ggctgggcac ggtgactcac acctgtaatc ccagcatttt 

     5341 gggagggcga ggtggatgga tcacctgagg tcaagagttc aagaccaacc tggccagcat 

     5401 ggtgaaaccc cttctctact aaaaatacaa aaaaattagc caggcgtggt ggtgcacacc 

     5461 tgtaatccca gctactcagg aggctgaagc aggataatca cttgaactgg ggaggcagag 

     5521 gttgcagtga gctgagatgg tgccactgca ctccagcctg ggcgacaaga gtgaaactcc 

     5581 ccccgtctca aaaaaaaaga aagaaaaaga aaaggaaaac atgggtgtca cagaggacca 

     5641 cagaatggct taatttatgt ccttgagcag gtgagaagga ggagacctag tgcacaagtg 

     5701 gaaagacaga tagggaccga agaatgagcc aacctgctct cggctagcag ctgccccata 

     5761 gcagtgcagg catgggatag aactcagctc tcctcagtcc atgaggcctc ctagctctaa 

     5821 aagcccgcac ccaaacgccc tcacctggct cccagcccct gccctacacc ccataccctg 

     5881 gggtagccgg gcaagcagca cttacatacc catgcccata cagtgcccat acatgcccat 

     5941 acagtgacct caggcctggc ggagggcact cccctccgat ttccacactg ctgcctcccc 

     6001 aaggggatgg atgttggctt gagagggaag gggagtctgt gatctgtggg caggggttgc 

     6061 atcagggaat aaagatcagg taacaggacg cctgtggcgt gaggcgttct gagaatggta 

     6121 atgggttggg tttggttgcc tctcatgttc tgggggaacg ttgtctgaac gtgaatctct 

     6181 ggttctaggg ccagcatctc gctccgtgga gcgcctcaag gagatgatca aggccgggat 

     6241 gaacattgcg cgactcaact tctcccacgg ctcccacgag gtgcgggacg ggccgccggg 

     6301 cagtgggtgg ggcaggagga tgcctcgagg tcctggccac cttcccctga aaccctcgct 

     6361 ccgctccctc ccccagtacc atgctgagtc catcgccaac gtccgggagg cggtggagag 

     6421 ctttgcaggt tccccactca gctaccggcc cgtggccatc gccctggaca ccaagggacc 

     6481 ggagatccgc actgggatcc tgcagggggt gagcagtggg gctgggactc gctgggccag 

     6541 ggccggaaag gcggcgcctg tagggttggg cccaggcgtg ggcaggggcg ggtcccggac 

     6601 tccggggctc agaactcaca tctcctctgg ctccctcctt agggtccaga gtcggaagtg 

     6661 gagctggtga agggctccca ggtgctggtg actgtggacc ccgcgttccg gacgcggggg 

     6721 aacgcgaaca ccgtgtgggt ggactacccc aatattgtcc gggtcgtgcc ggtggggggc 

     6781 cgcatctaca ttgacgacgg gctcatctcc ctagtggtcc agaaaatcgg tgcggacgcg 

     6841 cctcccgccc tgaccacatc cgtgcgctgg gcacattccc ttctccttgg ctcccccatc 

     6901 agccctcaga ccgatcacac cttcccctgg ccacgcgttt ttgccagccc gtcccaggag 

     6961 tccccagcgt gtagactctg cgctcaccct gggtttgggc tggactatgg gtgggtcgtt 

     7021 tcttccacgg acgtccatct gtgcctcttc cgggcgaagc ccagaacaag ggcggagaga 

     7081 tgaggaggac atggttcctg acctcttgcg ggtccaagcc ccagtgtcct ctctgctgca 

     7141 actgtgcccc gtcctcaccc ctgaccgcag ctggctcttt ccatgtccgc aggcccagag 

     7201 ggactggtga cccaagtgga gaacggcggc gtcctgggca gccggaaggg cgtgaacttg 

     7261 ccaggggccc aggtggactt gcccgggctg tccgagcagg acgtccgaga cctgcgcttc 

     7321 ggggtggagc atggggtgga catcgtcttt gcctcctttg tgcggaaagc cagcgacgtg 

     7381 gctgccgtca gggctgctct gggtccggaa ggacacggca tcaagatcat cagcaaaatt 

     7441 gagaaccacg aaggcgtgaa gaggtgaggc ttgggctctg ttccccttcg gccctgtcgc 

     7501 tattccccat cacctttctt ctcctgcctg cctctgcctt gattctccca acctctcagg 

     7561 tttgatgaaa tcctggaggt gagcgacggc atcatggtgg cacgggggga cctaggcatc 

     7621 gagatcccag cagagaaggt tttcctggct cagaagatga tgattgggcg ctgcaacttg 

     7681 gcgggcaagc ctgttgtctg tgccacacag gtctggagtg aggccttgag gttcggcact 

     7741 ctgtgggttt tagggacacc tgtgggtgaa tacccacact gtaggggttt attttgtttt 

     7801 gttttgtttt ttgagacgga gtctcactct gtcatccagg ctggagtgca gtggcgcaat 

     7861 ctccgctcac tgcaacctcc gcctcttggg ttcaaacaat tctcctgcct cagcctccca 

     7921 agtagtgggg attacaggtg accgccgcca tgccaggcta ctttttgtat tttcagtaga 

     7981 gacggggttt caccatgttg gccagactgg tctcgaactc ctgacctcag gtgatctact 

     8041 cgcctcggcc tcccaaagtg ctgggattac aggtgtgagc cactgcaccc agcccacact 
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     8101 gtaggtttat agcacatttg gatgaaaagt gtttgatcct caaacgacaa agttaaatat 

     8161 actttgaccc ctattttcag gggttgtgac caaacgacaa agttaaatat actttgactc 

     8221 ctattttcag gggttgtgac tgtgaccctg gattttggga cactctgaga gtgtgggtgt 

     8281 cagagaagta gcttgggcag ggtccccagt cacagtgtga gtcctacaac tttgacatcc 

     8341 acgctgtccc ccagatgctg gagagcatga ttaccaagcc ccggccaacg agggcagaga 

     8401 caagcgatgt cgccaatgct gtgctggatg gggctgactg catcatgctg tcaggggaga 

     8461 ctgccaaggg caacttccct gtggaagcgg tgaagatgca gcatgcggta ggagctcaga 

     8521 atgaaaagca aatgggccag ggaaccaaat cccttccata ccccagtgcc ccttcccaga 

     8581 ctaacattct ggcacctgca gattgcccgg gaggcagagg ccgcagtgta ccaccggcag 

     8641 ctgtttgagg agctacgtcg ggcagcgcca ctaagccgtg atcccactga ggtcaccgcc 

     8701 attggtgctg tggaggctgc cttcaagtgc tgtgctgctg ccatcattgt gctgaccaca 

     8761 actggccggt gagggggata ttgggaatgt ccagatggag ctttgggtca ggggtgggct 

     8821 gggacgggcc ccaggcttgg gtttagtctg gtcaccaggg gtgaagagtg tccacctgag 

     8881 acaagaggag aggcagcaat gacagctgga ggccaggaga gacagaatgc cagtgagctt 

     8941 ctgggggctg gaaggggaca gcggcatcac tgggcacatt ggcttcaagg ccatttgggc 

     9001 ttctggggct cagaggcaag tccattcggc ccacagagcc taccaatact gaggtattac 

     9061 agaagggtcc agtaggtctg agtttaagtc tttactcaga aatgtagctc tattagcctg 

     9121 ctgtctttcc tcatgaacag gacaaggtaa tgatttgttc ttcatggggt tggcaggatt 

     9181 aacaggagat attaagtact agatagtact taatatctat atagtaaatt aagcacataa 

     9241 tggactttct caaaagggtt ttatactctt gggtttttgt ttgtttgttt tgttttgttt 

     9301 ttcttttgag aacggcagct cgctctgttg ctcaggctgg agtaaaatgg tgcaatctca 

     9361 gctcaccaca accttcacct cccaagttca agtgattctc ctgcctcagc cttccgagta 

     9421 gctgggatta caggcgcatg ccacaacgcc ctgcatattt tttgtatttt tagtagagac 

     9481 agggtttcat catgttagcc aggctggtct caaactcctg acctcaggtg atccaccctc 

     9541 cttggcctcc caaagtgctg ggattatagg catgagccac tgtgcctggc cagcttttat 

     9601 atttcttaaa gagatttctc cttattatct catttgatat atctgtatta tctcatatct 

     9661 ttcttgtgtg gtagggaggg caggcattct ttcttttttt tttcttaatg cagagatggg 

     9721 gtctcactat gttgcctagg ctggtctcca gctcctgggc tcaaacaatt ctcccatctc 

     9781 ggcctcccaa agtgctggga ttacaggcat gagccaccgc tcccggcctg ggaggcaggc 

     9841 attcttacac tcattttaca ggtgagaaca ccaaggccca gagaagtatg atgacttacc 

     9901 cagggtcaca cagcttgtta gtgacacctg gaactggaac aaagattctc ctttcctcgt 

     9961 tcaccacttt cttgctgttc tgggctgacc ttctctgcct cctccagctc agcccagctt 

    10021 ctgtctcggt accgacctcg ggcagcagtc attgctgtca cccgctctgc ccaggctgcc 

    10081 cgccaggtcc acttatgccg aggagtcttc cccttgcttt accgtgaacc tccagaagcc 

    10141 atctgggcag atgatgtaga tcgccgggtg caatttggca ttgaaagtgg tgagctacct  

    10201 agaccttccc tgccactcct accatttgta tcaggagccc cccaacccag cttcccatac 

    10261 ccactcaaag ggccttgcct ctctcctgtg gtcccaggtt ttccctgtga gagtcactaa 

    10321 gactgagata tcagtctggc atatcacaaa tacctcttcc atcagcatag ccacacaggc 

    10381 agacggccgt gctacttagc aacacactct gccctagccc acagatactc ctgcaccttt 

    10441 tttttttttt gagagagagt cttgctctgt cgccaggctg gagtgcaggg gtacgatctc 

    10501 ggctcactgc aatctctgcc tcctgggttc aagtgattct cccacctcag cctcctgagt 

    10561 agctgggact acaggcatgc gccaccacgc ctggataatt tttgtatttt tagtagagac 

    10621 agggtttcac catgttggcc aggatggtct caatgtcttg accacgtgat ccgcccgcct 

    10681 cggactccca gagtgctggg attacaggcg tcagccaccg tgctggcatc tcttacacct 

    10741 ttaatatact gcagtggtca cattccctgc atgccacccg tgggacatac ttcactgcct 

    10801 cattccctac aggatggcct tgatgtggtg aaaggtggtg gctggttctc gttacagggc 

    10861 tggcctggtc cctcaatgac taattttctt tcttttcttc ttttattatt attattatta 

    10921 ttattattat tattattatt attattatta ttattttgag atggagtctt gctctgtccc 

    10981 caggctggag tgcagtggtg tgatctcggc tcactgcaac ctctacctcc tgagttcaag 

    11041 cgattctcct gcctcagcct ccctagtagc tgggattaca ggcatgcgcc accacaccca 

    11101 gctaattttt gtattttcag tagagacaag gtttcaccat gttggccagg ctggtctcaa 

    11161 actcctgacc tcaggtgatc ctcctgcctt ggcttcccaa agtgatggga ttacaggtgt 

    11221 gagccaccac acctgtccaa tgatttgttt tctttccctc ccccaggaaa gctccgtggc 

    11281 ttcctccgtg ttggagacct ggtgattgtg gtgacaggct ggcgacctgg ctccggctac 

    11341 accaacatca tgcgggtgct aagcatatcc tgagacgccc ctccctcctc tggcccagcc 

    11401 tacccttgta ccccatccct tcctccccag tctacgttct ccagcccaca cccctccaaa 

    11461 gccccacctt taagtcctct cttctctatt cctgaccctc cctacctgag gcctatctga 

    11521 gactataact gtcatctagc cccttcgagg ttgccccttc cccatctcca tttcacacag 

    11581 gtcctgaaag tctgtgtcca attatgcact ggccacccaa cagcaccaat tgtacattcc 

    11641 ctgcatccaa tctgctcagc aggccctaag atgccttgag tctttaatcc cagtttggct 

    11701 ggttaattcc ataaccccag gcatcccatc ccttggggtg ggggagaggg gagacagggc 

    11761 aatcttgtcc acagtctccc attctcatat gtagccctca tgataatctg ggcatctcgt 

    11821 gccagggcag gctacccctt catggtgact aacagttaca tgaaagtcca cgcttttggg 

    11881 aaaactgggt gggatggatg ctggggagaa gtgagggctg ggcagctgat tttgtcactg 

    11941 tcttcacaac ctccgtgctg ggcttgtaga ccactgtcct ggctgctctc atgcctgcct 

    12001 gataccctgc ttggtcaaat ccccggctgc ttccttctgc acccagaaat tccttcccac 

    12061 tcatgttgtt cccacacaca aaccaagagc caaaaatgag tgtgtctatt ttatatttaa 

    12121 acccagctgt ttggaagcaa ttataaaact tctcccacac accaagaacc ccagaactcc 
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    12181 ccacccagaa ggaaaggaga cttagggtcc tggtcccaca gtctttaatg ctgtagagta 

    12241 ggagagggga caggcagagt gagggtggta aaggactact cttgtccctg agaaggcaga 

    12301 ggtgctggct ggcctgccct tccccaggct tggatacctt gggcctttcc cttattcctg 

    12361 caccaacagc aaactcagaa ggaaaaaaca aaacaaaact ctaaaggtaa acgcggtcct 

    12421 tctccctctc tcatgtggct cctcctgccc ctacctggga gaaggttcaa gtattgcgct 

    12481 gatgggtttg ggcaaggacc acagaggctg gcatggagag gccctgcctc ctcctactcc 

    12541 tcctgtctcc ttacctgaaa aggaggggag ggatggataa aggaatgggt aaacaaaatt 

    12601 aattggtaac acataaagtt agtaaatgaa taaatacaat taaataaatg aataaataaa 

    12661 caagcgaaga aaaaaatatc acacaaggat tcagccattt gcccctccac cgggggggat 

    12721 ctaggctggc atattaataa ggaggtgcca actacccctt aacttttagg gggtcacgac 

    12781 tggggcagag ggtacaggga agaggaagct cgcagtttac aaaaagatgg tctaccacag 

    12841 gacagagact gcagggaact tagaagtatg ttcccactca gagggtagac acagagtgtc 

    12901 cacaggtggc agtgagcggg taaaagtgga tacccacact caggacccaa gacatctgct 

    12961 gacagcaatg ggggcacagg tgactggcag tgcctggcta tgctacagga acaggaagat 

    13021 aaccagaccg ggcagaacct gcaggatcat tggcagggaa acagagacat ctagttactt 

    13081 ggcagtgatg gcagtggcaa gtacttgtgc ttagtaaagg tggggtcatg ggcctgggcc 

    13141 tgcacctggc aggaccatag ccaagggaat atccttgtca gagggttttg agtcacttct 

    13201 acttggcagt ggagacatac agcgcctggc atattacctt gaacatggta gctgctcagt 

    13261 acacatgatg aacgggtgaa tggattatga tgggacaagc tacaggattc ttgagctgag 

    13321 ga 

 

Legenda 1: Fragmento do cromossoma 1 que inclui o gene PKLR (locus AY316591 do GenBank) usado 

como referência neste trabalho. Estão indicados os exões, a vermelho e a amarelo os primers utilizados nas 

amplificações. Igualmente estão assinaladas as mutações (pontos de mutação barrados a preto) e 

polimorfismos pesquisados. Codons de iniciação e stop encontram-se também ilustrados. 
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II. LUCUS AL713999 

 
LOCUS       AL713999              133525 bp    DNA     linear   PRI 18-MAY-2005 

DEFINITION  Human DNA sequence from clone RP11-263K19 on chromosome 1 Contains 

            the 3' end of the TRIM46 gene for tripartite motif-containing 46, 

            the MUC1 gene for mucin 1 (transmembrane), the THBS3 gene for 

            thrombospondin 3, two novel genes, the MTX1 gene for metaxin 1, the 

            gene for a novel protein similar to glucosidase (beta; acid 

            (includes glucosylceramidase)) (GBA), a metaxin 1 (MTX1) 

            pseudogene, the GBA gene for glucosidase (beta; acid (includes 

            glucosylceramidase)), the C1orf2 gene for chromosome 1 open reading 

            frame 2, the SCAMP3 gene for secretory carrier membrane protein 3, 

            the CLK2 gene for CDC-like kinase 2, the HCN3 gene for 

            hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated potassium 

            channel 3, the PKLR gene for pyruvate kinase (liver and RBC) and 

            three CpG islands, complete sequence. 

ACCESSION   AL713999 

VERSION     AL713999.28  GI:30722340 

 

 

 

 

 

 

 

     gene            complement(join(118119..118958,120036..120217, 

                     121457..121623,121718..121870,122515..122665, 

                     122762..123032,123396..123582,123717..123848, 

                     123945..124036,128378..128560,129161..>129235)) 

                     /gene="PKLR" 

                     /locus_tag="RP11-263K19.15-002" 

     mRNA            complement(join(118119..118958,120036..120217, 

                     121457..121623,121718..121870,122515..122665, 

                     122762..123032,123396..123582,123717..123848, 

                     123945..124036,128378..128560,129161..>129235)) 

                     /gene="PKLR" 

                     /locus_tag="RP11-263K19.15-002" 

                     /product="pyruvate kinase, liver and RBC" 

                     /note="match: cDNAs: Em:M15465.1" 

     polyA_site      118128 

                     /gene="HCN3" 

                     /locus_tag="RP11-263K19.14-001" 

     gene            complement(join(118533..118958,120036..120217, 

                     121457..121623,121718..121870,122515..122665, 

                     122762..123032,123396..123582,123717..123848, 

                     123945..124036,128378..128560,129576..129714)) 

                     /gene="PKLR" 

                     /locus_tag="RP11-263K19.15-001" 

     mRNA            complement(join(118533..118958,120036..120217, 

                     121457..121623,121718..121870,122515..122665, 

                     122762..123032,123396..123582,123717..123848, 

                     123945..124036,128378..128560,129576..129714)) 

                     /gene="PKLR" 

                     /locus_tag="RP11-263K19.15-001" 

                     /product="pyruvate kinase, liver and RBC" 

                     /note="match: cDNAs: Em:AB015983.1 Em:BC025737.1" 

     polyA_site      complement(118533) 

                     /gene="PKLR" 

                     /locus_tag="RP11-263K19.15-002" 

     CDS             complement(join(118852..118958,120036..120217, 

                     121457..121623,121718..121870,122515..122665, 

                     122762..123032,123396..123582,123717..123848, 

                     123945..124036,128378..128560,129576..129708)) 

                     /gene="PKLR" 

                     /locus_tag="RP11-263K19.15-001" 

                     /standard_name="OTTHUMP00000034068" 

                     /note="match: proteins: Sw:P30613 Tr:AAP69527 Tr:Q16715" 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=30722340&itemID=260&view=gbwithparts
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=30722340&itemID=180&view=gbwithparts
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=30722340&itemID=178&view=gbwithparts
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=30722340&itemID=259&view=gbwithparts
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=30722340&itemID=181&view=gbwithparts
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=30722340&itemID=179&view=gbwithparts
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=30722340&itemID=32&view=gbwithparts
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                     /codon_start=1 

                     /product="pyruvate kinase, liver and RBC" 

                     /protein_id="CAI95102.1" 

                     /db_xref="GI:66347924" 

                     /translation="MVPQPQAHTESMSIQENISSLQLRSWVSKSQRDLAKSILIGAPG 

                     GPAGYLRRASVAQLTQELGTAFFQQQQLPAAMADTFLEHLCLLDIDSEPVAARSTSII 

                     ATIGPASRSVERLKEMIKAGMNIARLNFSHGSHEYHAESIANVREAVESFAGSPLSYR 

                     PVAIALDTKGPEIRTGILQGGPESEVELVKGSQVLVTVDPAFRTRGNANTVWVDYPNI 

                     VRVVPVGGRIYIDDGLISLVVQKIGPEGLVTQVENGGVLGSRKGVNLPGAQVDLPGLS 

                     EQDVRDLRFGVEHGVDIVFASFVRKASDVAAVRAALGPEGHGIKIISKIENHEGVKRF 

                     DEILEVSDGIMVARGDLGIEIPAEKVFLAQKMMIGRCNLAGKPVVCATQMLESMITKP 

                     RPTRAETSDVANAVLDGADCIMLSGETAKGNFPVEAVKMQHAIAREAEAAVYHRQLFE 

                     ELRRAAPLSRDPTEVTAIGAVEAAFKCCAAAIIVLTTTGRSAQLLSRYRPRAAVIAVT 

                     RSAQAARQVHLCRGVFPLLYREPPEAIWADDVDRRVQFGIESGKLRGFLRVGDLVIVV 

                     TGWRPGSGYTNIMRVLSIS" 

     CDS             complement(join(118852..118958,120036..120217, 

                     121457..121623,121718..121870,122515..122665, 

                     122762..123032,123396..123582,123717..123848, 

                     123945..124036,128378..128560,129161..>129235)) 

                     /gene="PKLR" 

                     /locus_tag="RP11-263K19.15-002" 

                     /standard_name="OTTHUMP00000034069" 

                     /note="match: proteins: Tr:O75758 Tr:Q16716" 

                     /codon_start=3 

                     /product="pyruvate kinase, liver and RBC" 

                     /protein_id="CAI95101.1" 

                     /db_xref="GI:66347923" 

                     /translation="PLTTQQCGADPQRGRPREVCSGMEGPAGYLRRASVAQLTQELGT 

                     AFFQQQQLPAAMADTFLEHLCLLDIDSEPVAARSTSIIATIGPASRSVERLKEMIKAG 

                     MNIARLNFSHGSHEYHAESIANVREAVESFAGSPLSYRPVAIALDTKGPEIRTGILQG 

                     GPESEVELVKGSQVLVTVDPAFRTRGNANTVWVDYPNIVRVVPVGGRIYIDDGLISLV 

                     VQKIGPEGLVTQVENGGVLGSRKGVNLPGAQVDLPGLSEQDVRDLRFGVEHGVDIVFA 

                     SFVRKASDVAAVRAALGPEGHGIKIISKIENHEGVKRFDEILEVSDGIMVARGDLGIE 

                     IPAEKVFLAQKMMIGRCNLAGKPVVCATQMLESMITKPRPTRAETSDVANAVLDGADC 

                     IMLSGETAKGNFPVEAVKMQHAIAREAEAAVYHRQLFEELRRAAPLSRDPTEVTAIGA 

                     VEAAFKCCAAAIIVLTTTGRSAQLLSRYRPRAAVIAVTRSAQAARQVHLCRGVFPLLY 

                     REPPEAIWADDVDRRVQFGIESGKLRGFLRVGDLVIVVTGWRPGSGYTNIMRVLSIS" 

     misc_feature    133525 

                     /note="Clone_right_end: RP11-263K19" 

 

 

 

 

 

 1 gataccacgt ggaaccccgt gaaacagtgt aggtatacgg gacctttcct tcctttactc 

       61 ttttgctcca agatcccttc tggtactgac ggacaggact tcctgcattg cagcctttac 

      121 ccctttcccc aaagaacacg actgcagaac attcatgtac ttttcttcca tgatgagact 

      181 cacacaagta tatgccactc cagtggcact gacagtattc aacagataac tggtaaaaat 

      241 taatgtggga ggaaggaaag cctcactatt cccaaggtct gaaaacagaa ggtgcccaaa 

      301 tgtcttaaca ttctgtacat ctaagctgga tactggtaga tgacacccac aacatatcac 

      361 aactcacaga gctacaaaga atcaacttta ttgaacattc agggtcagtt tctcttcttg 

      421 ctcttgcctg tgaccttggc tggtgtgagg actggagctg ctgcctggta cagggtggag 

      481 gagatcttgt tgatgtagta cagaccaacc atggagaaga tgaagctata tggtgaagac 

      541 agaaaggtca tggcaccagt gggcatctgc cagcctggtg cctcctaggg aagacactag 

      601 catcaaggaa agaatccaag ttcaagttta ggaaaacggg gagggagaac agagagagag 

      661 gtaggtgtgg aaggaaaaac tctggcacca tcacagtaag atccaatgcc aaaaaacgga 

      721 atgctacacc ccttacccag ctgtcaagaa cataccaggt ggtgacacag actcggtgga 

      781 tgaggccaga tgcaaagaga gccaacagga ggcacaggag aactagggag gcaagaagaa 

      841 caaggagggc aacggtcaga atggaaatac taggcatctg cacatggagt ccaggagaaa 

      901 tccggggctc tctgaatcct ggggaacctg cttagaaggg taagcgtgac tacagcagga 

      961 ggattctgat taccttaatg atacccagaa catggaggta ggaggttgag tgtggtggct 

     1021 tgcacctgga atcccagcac ttcgggaggc tgaggtgggc agatcacttg agcccaggag 

     1081 tttgagacca gcctgaacaa caaagtgaga cccatctctt aaaaaaaaaa aaaattgaat 

     1141 taaaaaaaat ttagccaggt agtacagtgg tacacatgcc tgtagtccca gctattcagg 

     1201 aggctgaagt tggaggaacc cttgagccag gaagttcaaa gttgcagtga actgtgatcg 

     1261 caccactgca ctccagcctg ggcaacagag tgagaccccg tctccaaaaa aaaaaaaaaa 

     1321 aaaaaagaac atggatgtag atgtatgctt ttttttacca gctctgcccc atatctcaca 

     1381 taacttccct accctggctt tcctcccata aaaggaaaaa ggaaaggtga tggacaacag 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=CAI95102.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=30722340&itemID=31&view=gbwithparts
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=CAI95101.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=30722340&itemID=182&view=gbwithparts
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     1441 agtctgaagg gcaaggtgtg ttcccatttg gggaacccag ttaaaccctt tccaaaagaa 

     1501 gccagacaat gagagtcaat tcattaagct gggtgaccag tggtggaagt tgaaggcctt 

     1561 gctccctgga cacaggttgg agggcagagt gcttggatct acttcttcat gggggcagga 

     1621 aaggatttta ggttacctgg aatatgatgg gagagaaggt gagaggacaa aagcaaagac 

     1681 aaacagggcc ccacctgccc aggtggagag ggcagagaag gcaaagtggg ccaagaactt 

     1741 tgccccacca caatggcatc ttttcttttt ttattatttt tttttatttt tgaggcagaa 

     1801 tctcactctg tcgcccaggc tggagtgcag tggtgcagtt tcagctcact gcagccttga 

     1861 tctcctgggc tcaagcgatc atcccacctc agcttcccga gtacctggga ctataggtgc 

     1921 gtaccaccat gcccggctaa tttttgtatt tttttggaga gacagggtct ctctatgttg 

     1981 cccaagctgg tcttgaattc ctgggcccaa gctatctgcc agcctacacc tcccaaagtg 

     2041 ctaggattac aggcgtgtgc catcccaccc agccaatggt ttctttcaga agcaactgaa 

     2101 aagccaggca cagtggctca cccctgtaat cccagcactc tgggaggcca agacgggtgg 

     2161 atcacttaag gtcaggagtt caagaccagc ctaaccaaca tggtgaaatc ctatctctac 

     2221 caaaaataca aaaattagcc agttatggtg gcgcacgcat gtaatcccag ctactcggga 

    2281 ggctgaggca ggagaatcgc ttgaacctgg gaggcagagg ctccagtgag ctgggttcac 

   (…)  

    52921 tgaggcagga ggatggcgtg aacccgggag gcggagcttg cagtgagcca agatcgtgcc 

    52981 actgcactcc agcctgggtg acagagcgag actccatctc aaaaaaaaaa aaaaagaaaa 

    53041 gaaaactaag acttagagaa gttaaatatg tggcagagtg aagcctaagc tcatatctgt 

    53101 cctaatctaa attccaagca gttctgagtc atcaggtcac acagactgct tctcacatgc 

    53161 ttcaggaatg ccttttcagt cttccttaaa ggttgcaaac agttgcaaag caaatttcat 

    53221 ggttcctgtt tcttcaaaat ctcaaagctc ttcattcagc caggcatggt cgctggagcg 

    53281 tgtatattca accacttgag aagatgagga tcttttgagc ccaggagttt gagacgaacc 

    53341 tgggcaacat agggaaagcc ctgtcaccta aaaaaataaa taatacaacc agctcttcat 

    53401 ttagaggcaa gcacaaaata ggtgctcaat gtttgttgaa tgagtgagtt gttaccaacc 

    53461 ataccccatt attcaaggtc ctgcttgtca gtgtttcagg aagtgttctt ggcaaaggag 

    53521 tggtgaactt caagaagaat gatgctgact ccgaacacaa ttatttattt atttatttat 

    53581 ttatttattt atttatttat ttacttattg agacagagtc tcgctctgta gcccaggctg 

    53641 gagtgcaatg acgtgatctc cgctcactgc aacctctgcc tcccaggttc aagcaattct 

    53701 cctccttcag cctcccaagt agctgggatt acaggcgccc gccactacga tcggagaatg 

    53761 ttttgtattt ttagtagaga cagggtttcg ccatgttgga caggctggtc tcaaacacct 

    53821 gacctcatgt gatccaccca cctcggcctc ccaaactgct gagattacag gcttgagcca 

    53881 gtgtgcccag cctgaacaca attattaaag tcaaagtgag acctaacagt ggaactttgg 

    53941 ttgcggctac aggaaatatg gattcaaata ctgaacacca gctgggcaca gtggctcacg 

    54001 cctacaatcc tagcactttg ggaggctaag gtaggaggac agcagagccc aagagttcga 

    54061 gacaaacctg gccaacatgg taaaacgaaa aaattaacca ggcatggtga tgcacacctg 

    54121 tagtctcagc tgaggtggga ggatcgcctg aattgaggta gtggaggctg cagtgagctg 

    54181 tgttcctgcc acagcactcc agcctgagca acagagcaag accttgtctc taaataaata 

    54241 aacacaacaa aaataaaaca aatactgagc caggtgtggt ggctcctgcc tgtaatctca 

    54301 gcactttagg aggctgagat gggcagatca cttgaagtca ggagttcgag accagcctgg 

    54361 acaacatgat gaaatctcta ctaaaaatac aaaaattagc tgggactgat ggcgctaatc 

    54421 cctgctactc aggaggctga ggcagaattg cttgaacctg gaaggcggag gctgcagtga 

    54481 gccaagatca cccccactgc tctgggttgc agtgagccaa gatcacacca cctgggtgac 

    54541 agagcaagac tgcatctcaa aaaaaaaaaa aagaaagaga aaagaaaaga aagagagaga 

    54601 gagagaagga aggaaagaaa gaaagaaaaa gaaaaagaaa gaaagaaaga aagaaagagg 

    54661 aagaaagaaa aataaaagca tagagagtgc tggagcagtg tgagtgagat ggatagtggt 

    54721 aaaaggtgac cttggaaaag gaaattggga ggccagattg tgtagggtct tggtggccat 

    54781 ggtaaggagt ctgaattttg ttctaagatg gaaattcact gtagagtttg gtgctgggaa 

    54841 gtgacaagat cacatgtgta tttttaagag atcactttgg gtgctgtgta gaaatcagac 

    54901 tgtaggagtc aagtgtggag ggagaccagc atccaattac agcctgccat gaacttgcca 

    54961 ggttcctctt cccttccttc agcacacact actctttccc accgcttagc ctagttaaca 

    55021 cttattcttt caaaattagc ccggatgtca ctttctctaa gaacaaccgc gccccctgcc 

    55081 gcctccccac ctcacacacc tcctctaacg caaactcata gccctcacaa cttctttgtc 

    55141 actttttctc cccctttttt tgagacagga tctcgctcta ttccccaggc tggtctcgaa 

    55201 ctcctaggct caaaagatcc tcccgcctca gccacccgaa tagctccttt gtcgctctta 

   (…) 

    93061 gcagaggaga aagaggatga acctctgcac ccagactgag attccaccag tattctctac 

    93121 attgcttctg agccttaaaa aaggtactgt gatctcctgc ctggccttac aagccctggg 

    93181 aaattcctgt tttacagctt ccaccacatc cagcataata cttttagaag taggggagca 

    93241 aaaggattaa gaaatgatta tagaacagcg tgcacatctg taagcatctg aagactacac 

    93301 tcaagtgcca gatatatagt tattctgaaa acatgtaaca tgtagcaaat gggtttttct 

    93361 gaaaaaatgt aacatgtagc aaatgggttt ttctgaaaaa atgtaacatg tagcaaagga 

    93421 gtttctctaa aaatatgtaa catgtagcaa aggggtcaaa ggagggagag cttctttagg 
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    93481 tctgagatct ccattatctc cagttagtca aaggagccga gctttcctac ctcacagaaa 

    93541 tacacatctc aaaaaagaag tccgggccag gcactgtggc tcacacccgt aatcccagca 

    93601 ttctgggagc ccgagacagg cagatcacct gaggttaggg gttcgagacc agcctggcca 

    93661 acatggcaaa accccatctc tactaaaaac acaaaaacta gccaggcgtg gtggcgggtg 

    93721 cctgtaatcc cagctactcc agaggctgag gcaggagaat cacttaaacc tgggaggtag 

    93781 aggttgcagt gagccgagat tatgccactg cacatcagtc tgggcaacag agtgagactc 

    93841 tgtctcaaat aaataaataa ataaataaat aaataaataa ataaagtcca aaccaagaac 

    93901 cttaaaaact ttcactctac tggaaagtta tctgaagtcc cctgtacaag ttatctccca 

    93961 atttaagtct tcttaagaga tttctccctt tcaacctatt tagttttacc cagttggagc 

    94021 cagacaggga gaaaatgtgg gaggacgaaa taaaagggag aaaacaaagg gctcggcaga 

    94081 aggcaaagtg gtgcagctgc ctgcccccag taaccaaggg cagaccctat ccatcttacc 

    94141 ttctctaggt tgtaggtgag ctcatagtct gaattcacaa acagaatatt ttcaggcttg 

    94201 aggtctgtat gtgtcagctt gttatcatgg aggactgtag gggagaaggc caggtcaggc 

    94261 ttggtgcagg tggccagagc taactggtat cagctgaccc caggcctggt tacctagggc 

    94321 aaagccagtg aggagacagg tccagaatca ctagggctgc tttctgctct acgtctaaat 

    94381 ggaatgcctg gtctaagaag ctctgctctt tctaatgtaa gatacatatg tagctcaact 

    94441 gatgtaaaaa aaaaaaagtt tgctttgagt tgtagtgtgt acacactttg acatgtgtct 

    94501 agctggcatt atgttaactc aattctgtga aactgtatta ttttgatgac tccagaggaa 

    94561 tgatatattt ctttgaattc cccaccttgc cccttagctg aactacatac tctgtgttcc 

    94621 catctccttt gctgtgaatg aacatctcat cccagacaaa tgtaagcctt taccctaagg 

    94681 agtgtatttt tgtctcttta tgtttgctgt ctgactgatg ctttcccaag aaagggagaa 

    94741 aggaaaaggg gagggtaatt aagtgctttg attccaaagg ctttctcttc tagctgctgc 

    94801 taggctaggt gtagagtaag agcaatcagt gacgataaag acatcagtca aggagttaag 

   (…) 

   115321 gtaataggta atcaatggtt tctcccaagt ctagggagga gccttagaaa gttgggtcca 

   115381 ctgctgcagg ctcagcaaga ggagttctgg ggacaaggac ggggttctga agcttcctcc 

   115441 caatttctgc agagatctgc ctgctaacta ggggccggcg cacagccagt gttcgggctg 

   115501 acacctactg ccgcctttac tcactcagcg tggaccattt caatgctgtg cttgaggagt 

   115561 tccccatgat gcgccgggcc tttgagactg tggccatgga tcggctgctc cgcatcggtg 

   115621 agacctgtcc accccatctg ctctgggtcc agactgtgct ctcaccccac ctccaaagca 

   115681 aggagcccag gctttagggc tccagggtca tatcccaatc cattcagtcc caacaaatgc 

   115741 tccctaacag gactttcaac actgtggccc actgtcccta tccctcagca tgtccttccc 

   115801 aggagagata gcatcccaag cccccatgtc ctgagtcctc cttcccctga gtaccagtcc 

   115861 cctgaccctc gctgtctctg atacataccc tcttcctcca acccccatct caacccccat 

   115921 agccccattg ccatactact gactcccatc ccctaccctc aaccccaccc catcctgata 

   115981 ctctcatact ctttgatatc caacatccat cttggattcc ttccctatcc ttaacttctc 

   116041 cctcccggta caacttctag gcaagaagaa ttccatactg cagcggaagc gctccgagcc 

   116101 aagtccaggc agcagtggtg gcatcatgga gcagcacttg gtgcaacatg acagagacat 

   116161 ggctcggggt gttcggggtc gggccccgag cacaggagct cagcttagtg gaaagccagt 

   116221 actgtgggag ccactggtac atgcgcccct tcaggcagct gctgtgacct ccaatgtggc 

   116281 cattgccctg actcatcagc ggggccctct gcccctctcc cctgactctc cagccaccct 

   116341 ccttgctcgc tctgcttggc gctcagcagg ctctccagct tccccgctgg tgcccgtccg 

   116401 agctggccca tgggcatcca cctcccgcct gcccgcccca cctgcccgaa ccctgcacgc 

   116461 cagcctatcc cgggcagggc gctcccaggt ctccctgctg ggtccccctc caggaggagg 

   116521 tggacggcgg ctaggacctc ggggccgccc actctcagcc tcccaaccct ctctgcctca 

   116581 gcgggcaaca ggcgatggct ctcctgggcg taagggatca ggaagtgagc ggctgcctcc 

   116641 ctcagggctc ctggccaaac ctccaaggac agcccagccc cccaggccac cagtgcctga 

   116701 gccagccaca ccccggggtc tccagctttc tgccaacatg taaaaccttt gagtacatcc 

   116761 agccttagtt cttggggtgc agtagtatgt acccaagggc agatgcctct tggggaaggc 

   116821 catggggacc tgaaacattg ccccatggaa atgtcgaccc tgtgcggaca ttccgcatac 

   116881 tgccatgaag acggtctctg tgtcctcagc tcaagaatcc tgtagcttgt cccatcataa 

   116941 tccattcacc cgttcatcat gtgtactgag cagctaccat gttcaaggta atatgccagg 

   117001 cgctgtatgt ctccactgcc aagtagaagt gactcaaaac cctctgacaa ggatattccc 

   117061 ttggctatgg tcctgccagg tgcaggccca ggcccatgac cccaccttta ctaagcacaa 

   117121 gtacttgcca ctgccatcac tgccaagtaa ctagatgtct ctgtttccct gccaatgatc 

   117181 ctgcaggttc tgcccggtct ggttatcttc ctgttcctgt agcatagcca ggcactgcca 

   117241 gtcacctgtg cccccattgc tgtcagcaga tgtcttgggt cctgagtgtg ggtatccact 

   117301 tttacccgct cactgccacc tgtggacact ctgtgtctac cctctgagtg ggaacatact 

   117361 tctaagttcc ctgcagtctc tgtcctgtgg tagaccatct ttttgtaaac tgcgagcttc 

   117421 ctcttccctg taccctctgc cccagtcgtg accccctaaa agttaagggg tagttggcac 

   117481 ctccttatta atatgccagc ctagatcccc cccggtggag gggcaaatgg ctgaatcctt 

   117541 gtgtgatatt tttttcttcg cttgtttatt tattcattta tttaattgta tttattcatt 

   117601 tactaacttt atgtgttacc aattaatttt gtttacccat tcctttatcc atccctcccc 

   117661 tccttttcag gtaaggagac aggaggagta ggaggaggca gggcctctcc atgccagcct 

   117721 ctgtggtcct tgcccaaacc catcagcgca atacttgaac cttctcccag gtaggggcag 

   117781 gaggagccac atgagagagg gagaaggacc gcgtttacct ttagagtttt gttttgtttt 

   117841 ttccttctga gtttgctgtt ggtgcaggaa taagggaaag gcccaaggta tccaagcctg 

   117901 gggaagggca ggccagccag cacctctgcc ttctcaggga caagagtagt cctttaccac 

PKA 

Gene 



182 

 

   117961 cctcactctg cctgtcccct ctcctactct acagcattaa agactgtggg accaggaccc 

   118021 taagtctcct ttccttctgg gtggggagtt ctggggttct tggtgtgtgg gagaagtttt 

   118081 ataattgctt ccaaacagct gggtttaaat ataaaataga cacactcatt tttggctctt 

   118141 ggtttgtgtg tgggaacaac atgagtggga aggaatttct gggtgcagaa ggaagcagcc 

   118201 ggggatttga ccaagcaggg tatcaggcag gcatgagagc agccaggaca gtggtctaca 

   118261 agcccagcac ggaggttgtg aagacagtga caaaatcagc tgcccagccc tcacttctcc 

   118321 ccagcatcca tcccacccag ttttcccaaa agcgtggact ttcatgtaac tgttagtcac 

   118381 catgaagggg tagcctgccc tggcacgaga tgcccagatt atcatgaggg ctacatatga 

   118441 gaatgggaga ctgtggacaa gattgccctg tctcccctct cccccacccc aagggatggg 

   118501 atgcctgggg ttatggaatt aaccagccaa actgggatta aagactcaag gcatcttagg 

   118561 gcctgctgag cagattggat gcagggaatg tacaattggt gctgttgggt ggccagtgca 

   118621 taattggaca cagactttca ggacctgtgt gaaatggaga tggggaaggg gcaacctcga 

   118681 aggggctaga tgacagttat agtctcagat aggcctcagg tagggagggt caggaataga 

   118741 gaagagagga cttaaaggtg gggctttgga ggggtgtggg ctggagaacg tagactgggg 

   118801 aggaagggat ggggtacaag ggtaggctgg gccagaggag ggaggggcgt ctcaggatat 

   118861 gcttagcacc cgcatgatgt tggtgtagcc ggagccaggt cgccagcctg tcaccacaat 

   118921 caccaggtct ccaacacgga ggaagccacg gagctttcct gggggaggga aagaaaacaa 

   118981 atcattggac aggtgtggtg gctcacacct gtaatcccat cactttggga agccaaggca 

   119041 ggaggatcac ctgaggtcag gagtttgaga ccagcctggc caacatggtg aaaccttgtc 

   119101 tctactgaaa atacaaaaat tagctgggtg tggtggcgca tgcctgtaat cccagctact 

   119161 agggaggctg aggcaggaga atcgcttgaa ctcaggaggt agaggttgca gtgagccgag 

   119221 atcacaccac tgcactccag cctggggaca gagcaagact ccatctcaaa ataataataa 

   119281 taataataat aataataata ataataataa taataataat aaaagaagaa aagaaagaaa 

   119341 attagtcatt gagggaccag gccagccctg taacgagaac cagccaccac ctttcaccac 

   119401 atcaaggcca tcctgtaggg aatgaggcag tgaagtatgt cccacgggtg gcatgcaggg 

   119461 aatgtgacca ctgcagtata ttaaaggtgt aagagatgcc agcacggtgg ctgacgcctg 

   119521 taatcccagc actctgggag tccgaggcgg gcggatcacg tggtcaagac attgagacca 

   119581 tcctggccaa catggtgaaa ccctgtctct actaaaaata caaaaattat ccaggcgtgg 

   119641 tggcgcatgc ctgtagtccc agctactcag gaggctgagg tgggagaatc acttgaaccc 

   119701 aggaggcaga gattgcagtg agccgagatc gtacccctgc actccagcct ggcgacagag 

   119761 caagactctc tctcaaaaaa aaaaaaaggt gcaggagtat ctgtgggcta gggcagagtg 

   119821 tgttgctaag tagcacggcc gtctgcctgt gtggctatgc tgatggaaga ggtatttgtg 

   119881 atatgccaga ctgatatctc agtcttagtg actctcacag ggaaaacctg ggaccacagg 

   119941 agagaggcaa ggccctttga gtgggtatgg gaagctgggt tggggggctc ctgatacaaa 

   120001 tggtaggagt ggcagggaag gtctaggtag ctcaccactt tcaatgccaa attgcacccg 

   120061 gcgatctaca tcatctgccc agatggcttc tggaggttca cggtaaagca aggggaagac 

   120121 tcctcggcat aagtggacct ggcgggcagc ctgggcagag cgggtgacag caatgactgc 

   120181 tgcccgaggt cggtaccgag acagaagctg ggctgagctg gaggaggcag agaaggtcag 

   120241 cccagaacag caagaaagtg gtgaacgagg aaaggagaat ctttgttcca gttccaggtg 

   120301 tcactaacaa gctgtgtgac cctgggtaag tcatcatact tctctgggcc ttggtgttct 

   120361 cacctgtaaa atgagtgtaa gaatgcctgc ctcccaggcc gggagcggtg gctcatgcct 

   120421 gtaatcccag cactttggga ggccgagatg ggagaattgt ttgagcccag gagctggaga 

   120481 ccagcctagg caacatagtg agaccccatc tctgcattaa gaaaaaaaaa agaaagaatg 

   120541 cctgccctcc ctaccacaca agaaagatat gagataatac agatatatca aatgagataa 

   120601 taaggagaaa tctctttaag aaatataaaa gctggccagg cacagtggct catgcctata 

   120661 atcccagcac tttgggaggc caaggagggt ggatcacctg aggtcaggag tttgagacca 

   120721 gcctggctaa catgatgaaa ccctgtctct actaaaaata caaaaaatat gcagggcgtt 

   120781 gtggcatgcg cctgtaatcc cagctactcg gaaggctgag gcaggagaat cacttgaact 

   120841 tgggaggtga aggttgtggt gagctgagat tgcaccattt tactccagcc tgagcaacag 

   120901 agcgagctgc cgttctcaaa agaaaaacaa aacaaaacaa acaaacaaaa acccaagagt 

   120961 ataaaaccct tttgagaaag tccattatgt gcttaattta ctatatagat attaagtact 

   121021 atctagtact taatatctcc tgttaatcct gccaacccca tgaagaacaa atcattacct 

   121081 tgtcctgttc atgaggaaag acagcaggct aatagagcta catttctgag taaagactta 

   121141 aactcagacc tactggaccc ttctgtaata cctcagtatt ggtaggctct gtgggccgaa 

   121201 tggacttgcc tctgagcccc agaagcccaa atggccttga agccaatgtg cccagtgatg 

   121261 ccgctgtccc cttccagccc ccagaagctc actggcattc tgtctctcct ggcctccagc 

   121321 tgtcattgct gcctctcctc ttgtctcagg tggacactct tcacccctgg tgaccagact 

   121381 aaacccaagc ctggggcccg tcccagccca cccctgaccc aaagctccat ctggacattc 

   121441 ccaatatccc cctcaccggc cagttgtggt cagcacaatg atggcagcag cacagcactt 

   121501 gaaggcagcc tccacagcac caatggcggt gacctcagtg ggatcacggc ttagtggcgc 

   121561 tgcccgacgt agctcctcaa acagctgccg gtggtacact gcggcctctg cctcccgggc 

   121621 aatctgcagg tgccagaatg ttagtctggg aaggggcact ggggtatgga agggatttgg 

   121681 ttccctggcc catttgcttt tcattctgag ctcctaccgc atgctgcatc ttcaccgctt 

   121741 ccacagggaa gttgcccttg gcagtctccc ctgacagcat gatgcagtca gccccatcca 

   121801 gcacagcatt ggcgacatcg cttgtctctg ccctcgttgg ccggggcttg gtaatcatgc 

   121861 tctccagcat ctgggggaca gcgtggatgt caaagttgta ggactcacac tgtgactggg 

   121921 gaccctgccc aagctacttc tctgacaccc acactctcag agtgtcccaa aatccagggt 

   121981 cacagtcaca acccctgaaa ataggagtca aagtatattt aactttgtcg tttggtcaca 
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   122041 acccctgaaa ataggggtca aagtatattt aactttgtcg tttgaggatc aaacactttt 

   122101 catccaaatg tgctataaac ctacagtgtg ggctgggtgc agtggctcac acctgtaatc 

   122161 ccagcacttt gggaggccga ggcgagtaga tcacctgagg tcaggagttc gagaccagtc 

   122221 tggccaacat ggtgaaaccc cgtctctact gaaaatacaa aaagtagcct ggcatggcgg 

   122281 cggtcacctg taatccccac tacttgggag gctgaggcag gagaattgtt tgaacccaag 

   122341 aggcggaggt tgcagtgagc ggagattgcg ccactgcact ccagcctgga tgacagagtg 

   122401 agactccgtc tcaaaaaaca aaacaaaaca aaataaaccc ctacagtgtg ggtattcacc 

   122461 cacaggtgtc cctaaaaccc acagagtgcc gaacctcaag gcctcactcc agacctgtgt 

   122521 ggcacagaca acaggcttgc ccgccaagtt gcagcgccca atcatcatct tctgagccag 

   122581 gaaaaccttc tctgctggga tctcgatgcc taggtccccc cgtgccacca tgatgccgtc 

   122641 gctcacctcc aggatttcat caaacctgag aggttgggag aatcaaggca gaggcaggca 

   122701 ggagaagaaa ggtgatgggg aatagcgaca gggccgaagg ggaacagagc ccaagcctca 

   122761 cctcttcacg ccttcgtggt tctcaatttt gctgatgatc ttgatgccgt gtccttccgg 

   122821 acccagagca gccctgacgg cagccacgtc gctggctttc cgcacaaagg aggcaaagac 

   122881 gatgtccacc ccatgctcca ccccgaagcg caggtctcgg acgtcctgct cggacagccc 

   122941 gggcaagtcc acctgggccc ctggcaagtt cacgcccttc cggctgccca ggacgccgcc 

   123001 gttctccact tgggtcacca gtccctctgg gcctgcggac atggaaagag ccagctgcgg 

   123061 tcaggggtga ggacggggca cagttgcagc agagaggaca ctggggcttg gacccgcaag 

   123121 aggtcaggaa ccatgtcctc ctcatctctc cgcccttgtt ctgggcttcg cccggaagag 

   123181 gcacagatgg acgtccgtgg aagaaacgac ccacccatag tccagcccaa acccagggtg 

   123241 agcgcagagt ctacacgctg gggactcctg ggacgggctg gcaaaaacgc gtggccaggg 

   123301 gaaggtgtga tcggtctgag ggctgatggg ggagccaagg agaagggaat gtgcccagcg 

   123361 cacggatgtg gtcagggcgg gaggcgcgtc cgcaccgatt ttctggacca ctagggagat 

   123421 gagcccgtcg tcaatgtaga tgcggccccc caccggcacg acccggacaa tattggggta 

   123481 gtccacccac acggtgttcg cgttcccccg cgtccggaac gcggggtcca cagtcaccag 

   123541 cacctgggag cccttcacca gctccacttc cgactctgga ccctaaggag ggagccagag 

   123601 gagatgtgag ttctgagccc cggagtccgg gacccgcccc tgcccacgcc tgggcccaac 

   123661 cctacaggcg ccgcctttcc ggccctggcc cagcgagtcc cagccccact gctcaccccc 

   123721 tgcaggatcc cagtgcggat ctccggtccc ttggtgtcca gggcgatggc cacgggccgg 

   123781 tagctgagtg gggaacctgc aaagctctcc accgcctccc ggacgttggc gatggactca 

   123841 gcatggtact gggggaggga gcggagcgag ggtttcaggg gaaggtggcc aggacctcga 

   123901 ggcatcctcc tgccccaccc actgcccggc ggcccgtccc gcacctcgtg ggagccgtgg 

   123961 gagaagttga gtcgcgcaat gttcatcccg gccttgatca tctccttgag gcgctccacg 

   124021 gagcgagatg ctggccctag aaccagagat tcacgttcag acaacgttcc cccagaacat 

   124081 gagaggcaac caaacccaac ccattaccat tctcagaacg cctcacgcca caggcgtcct 

   124141 gttacctgat ctttattccc tgatgcaacc cctgcccaca gatcacagac tccccttccc 

   124201 tctcaagcca acatccatcc ccttggggag gcagcagtgt ggaaatcgga ggggagtgcc 

   124261 ctccgccagg cctgaggtca ctgtatgggc atgtatgggc actgtatggg catgggtatg 

   124321 taagtgctgc ttgcccggct accccagggt atggggtgta gggcaggggc tgggagccag 

   124381 gtgagggcgt ttgggtgcgg gcttttagag ctaggaggcc tcatggactg aggagagctg 

   124441 agttctatcc catgcctgca ctgctatggg gcagctgcta gccgagagca ggttggctca 

   124501 ttcttcggtc cctatctgtc tttccacttg tgcactaggt ctcctccttc tcacctgctc 

   124561 aaggacataa attaagccat tctgtggtcc tctgtgacac ccatgttttc cttttctttt 

   124621 tctttctttt tttttgagac ggggggagtt tcactcttgt cgcccaggct ggagtgcagt 

   124681 ggcaccatct cagctcactg caacctctgc ctccccagtt caagtgatta tcctgcttca 

   124741 gcctcctgag tagctgggat tacaggtgtg caccaccacg cctggctaat ttttttgtat 

   124801 ttttagtaga gaaggggttt caccatgctg gccaggttgg tcttgaactc ttgacctcag 

   124861 gtgatccatc cacctcgccc tcccaaaatg ctgggattac aggtgtgagt caccgtgccc 

   124921 agccatgttt tcctttttta ctggatcatc cccatccgca ggtaaaccta ctgttatttc 

   124981 tttcatcatt aaaaaaaaat tctcttaatc tcctggtttc ccctcagtcc cagtatttgc 

   125041 tctcacttgc agcaaaactc atcgcaagag ttatctgtac ttgctacctc tagttcccct 

   125101 cccccattct cccttgaacc caccccactc aggcgttggc ctccatctct ccactgcatc 

   125161 tgttcttgtc aaggtcacca agaacctctg tgtttttgct ccatgtaatg ctcaatgctc 

   125221 agtcctcctc tattggccca tcagcagcct gaacatacat ccttctttga cacactgtct 

   125281 tcacctgacc tccagggctg caccctctct tggttgactc ctacctcact agctgctctt 

   125341 tcccagtctc ctttccttgt tcctcccctt aacgttagat accctgttct cttctccgtc 

   125401 atttcaccta cactcctttg gtggtctcaa ctagtctcat ggcttgagat accatctata 

   125461 tgtagccaac tcccaaatgt ctctccaatc cagacctttc tcccaaaccc agagttgtgt 

   125521 acctgactgc cccctctatc acatttggat ggctaataag catctcagac tcaacatgtc 

   125581 ccaagcaaac ttctgctctc cccccaaccc cttccaccac agtctttcct gctcagtggc 

   125641 taatgcatcg ttccagttcc ttatggcaaa aacctcagag tcacctgtca cctttgactc 

   125701 ctttctttct cgcccacact ccatacccca tatccgatca attagcaaat cctgtcagct 

   125761 ctacctgcaa aatacattca gaatctgacc acttctcacc acctcactgc cgccaactgg 

   125821 tctgagccag aaatactgca ggggcaccct tccccccacc ccccatctat tttcagtgca 

   125881 gcagcagggg aggggaggct ctattaaaac ataaataaga gcttgtcatt cccctgctca 

   125941 aaaccctgca gcagtttctc atttcactcg gaggaaaacg caactcaaat tctaaaaatg 

   126001 gcctacaaag ctgcacctga tcttcctgtc cgtacacagt ctcttcatgt ctgccgctct 

   126061 tcccccttga tggtttctag ctcttctaac cttcttgact taggccttga cactgactga 
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   126121 tccttcttcc tggaattctc ttcccccagg tctctgcatg gctaattctc tcatctcctt 

   126181 caagtcttcc ctttggtctc atttactcaa taataactga cctccctatt tagggctgca 

   126241 acctgtcttc accctcgtac tcctgatgcc cttatcacac ttgatttctt tccccatagc 

   126301 acttaaaact ttcacttttt ctttcttttc ttttcttttt tttttagatg gaatctcgct 

   126361 ctgtcaccag gctggaggac agaggtgcga tctctgctcc ctgccttcca gttcaagtga 

   126421 ttctcctgcc tcagccttcc gagtagctgg gactacaggc atgtgccacc acgcccagct 

   126481 aatttttgta tttttattag agacggggtt tcaccatgtt ggccaggatg gtatcgatct 

   126541 cttgacctcg tgatcagtct gcctcggcct cccaaagtgc tgggattaca ggcatgaaac 

   126601 accacgcctg gccttttttt tttttgagac ggagtttcgc tcttgttgcc caggctgggg 

   126661 tgcaatggca cgatcttggc tcaccgcaac ctccgcctcc caggttcaag caattctcct 

   126721 gccttagcct cctgagtagc tgggattaca ggcatgcacc accatgcccg gataattttt 

   126781 tgtattttta gtagagacgg ggtttctcca tgttgaggct ggtctcgaac tcctgacctc 

   126841 aggtgatccg cccgcctcgg cctcccaaag tgctgggatt acaggcgtga gccaccgcgc 

   126901 ccagcttttt tttctttttt taaaaacaaa caaacaaaca aacagagttt cgctcttgtt 

   126961 gcccaaactg gagtgcaatg gcgtgatctt ggctcactgc aatctctgtc tcccgggttc 

   127021 aagcgattcc cctgcctcag cctcccgagt agctgggatt ataggcacat gccaccatgc 

   127081 ctggctaatt ttttgtattt ttagtagaaa cagagtttca ccacattagc caggctggtc 

   127141 tcggacccct gacctcaggt gatccacctg cctcagcctc ccaaagtgct gggattatag 

   127201 gcaagagcca ccatgcccgg ccaactttca ctcctttctt tctttctttc tttctttctt 

   127261 tctttctttc tttctttctt tctttctttc tttctttctt tctttctttc tttctctttc 

   127321 tttctttctt tccttccttc cttccttcct tctttctttt ctttctttct ttcttgcctg 

   127381 cttgctttct ttccttcctt ccttccctcc ctccctccct ccttccttcc ttccttcttt 

   127441 ctctctctct ttctttcttt ctttccttct ttctttcttt ctctctttct ctctagggtc 

   127501 tcgtctgtca cctaggctgg agtacagtgg ctcgatcatg actcactgca gccgtgacct 

   127561 cctgggctta agtgatcctc ccacctcagc ctcctgagta gctgggacta caggcatgca 

   127621 ccaccacact caactaagtt ttgtattttt tgtagagatg ggttttgcca tttacccaga 

   127681 ctggtctcaa actcctgggc tcaagcgatc tgccaacctt ggcctcctaa agtgctggga 

   127741 ttacaggcat gagccactga gcccagccca cttttttttt tttttttttt tttttttttt 

   127801 tgtgagatgg agtttttctc ctgttgccca ggctggaatg caatggtgtg atctcggctc 

   127861 accacagtct ccgcctcctg ggttcaagcg attctcctgc ctcagcctcc tgagtagctg 

   127921 ggattgcagg cacgcaccac catgcccggc taattttgta tttttagtag agacggggtt 

   127981 tctccatgtt ggtcaggcta gtctcgaact cctgacctca agtgatctgc ccacctgggc 

   128041 ctcccaacat gctgcgatta caggcatgag ccaccatgcc cggcctcact ttctaacgga 

   128101 ataaataatt tacttatttt aaataattta ttgtgcttac tatttattgt catactcagc 

   128161 tagactgtca gctccccaag ggtagggatt tttgtctgtt tttttcactg atctactccc 

   128221 agggcccaaa atcttgtcta ctatatgctc aacaaatttt tgttaaatga atgactgtgt 

   128281 caaacatgga gaagtctcaa aggagacaaa agatgaagaa gcacctcaag aaataccaat 

   128341 aggccctgtg tggctgcagg gggatgggag tgcttaccga tggtggcaat gatgctggta 

   128401 ctgcgagcag ccacgggctc ggagtcaatg tccagtaggc agaggtgttc caggaaggtg 

   128461 tctgccatag cagctggcag ctgctgctgc tggaagaagg cagtgcccag ctcctgggtc 

   128521 agttgggcca cactggcccg ccgcagatac cccgctggcc ctgtggtaga agggggctca 

   128581 gggactgcat gtcacctgcc cttcctcccc atgccttcgt ctctcagcat accctctgtt 

   128641 ccttcccttc ttatgagctg ggcatcatgc atatattatt ttattatgtc acaaggatcc 

   128701 tataaagcag gtactgttaa atgttctata attatccaat tttatggata aagaaacaga 

   128761 ggctgagaaa caggaaataa atggtccaat attatacagc ttctaagtat ggatcagcta 

   128821 ggattcaaat ctaggtctga ctaactctag cccaagttct tgaccactca gttatactga 

   128881 ccccgcacaa cccaggaccc cccgacctgc agctactgat gaccctcaac cccaccaccc 

   128941 cttgatgtct agtccccagc agcctcaccc tatgcagacc cagaatcacc cagttcctgc 

   129001 tccaaaggtc tctgttttct cccttccaac ccctggctac tggctggctt ccccacccca 

   129061 tcctctgagt ctccccaggc ttctcaaagc tgctacagac acagaggtcc ctgtagcttg 

   129121 acccatccca gttcagagga gcccccgatt ccagccgcac cttccatgcc actgcacacc 

   129181 tctctgggtc tccctctctg tgggtctgct ccacactgtt gggttgtcag aggcatgagg 

   129241 cccagctggg ctggggatca gttctgcaga ctggttaaag tgtcaccact gtctcctgtt 

   129301 ccattggaag ccctgtatgc caggggccag agtccaggaa ccacgggagt gccccgtggc 

   129361 ttacatgctg tggctctggc ctgcctatag ggcctggaaa agacccaggc cagggtccat 

   129421 aatttaacac acgggaggct ctgaagaacg tacgttcctc tccaaaaccc acctagccag 

   129481 tggctgatgt ggatcattta tgccctccac cctggctcct agttttcacc ctcattttcc 

   129541 tcctatgttc catggcttct gtctcccctt cttacctcct ggagccccaa tcaggatgga 

   129601 ctttgctaag tctctttggg acttagagac ccatgaccga agctgcaggg atgatatgtt 

   129661 ctcctggatc gacatgcttt cagtgtgggc ctggggctgc gggaccatgg aatgagaggg 

   129721 agaggatgac aaaactgctg gtcttatcta agggagacag agaagagaaa aggggcacac 

   129781 ccagtaggcc accctgtccc cacagaatcc ctcccccaga acggcctgct ctctgccctc 

   129841 atctcctggc atttcctctc atcctttttt cctgataaat tttcaatcca ttcatactat 

   129901 ctggtcatcc acgtgaatag atattttttt tttggccagt catatggccc cattttcttt 

   129961 gtactttact gaagttagct ctagtgaatc cagggagcag gggctgtagg gtggggctgg 

   130021 agcctgaaga aagacaaaag ggatcactgt gataatatgg tggggggagg gttacccagt 

   130081 tctgaccact ttttttctct gtctcaacca agaaatgcag agtgccttca ccactctgta 

   130141 acctggccag ctgcatgttt tcgcctacat gtttgaaccc aagatggtac cttgaacatt 
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   130201 ctcagacact gataaacttg attaggttgt tgctggaaac actgaaagat cgactatttt 

   130261 gctaaactta tagactccta cccccaggga aattttcttt cctccctccc ttccttcctt 

   130321 ttttcttttt cttttttctt ttttttcttt tttttttcac agagtctcac tctgtcgccc 

   130381 aggctggagt gcagtggcgc aatctcagtt cattgcaacc tctgcgatcc tcctgcctca 

   130441 gcctaccgag tagctgggat tacagacgtg caccaccaca cccagctaat tttgtttttc 

   130501 ttttttcttt tcttttcttt tttttttttt ttttgagact gagtctgact ctgttgccca 

   130561 ggttggagtg cagtggcgtg atcttggctc actgcaactt ctgcctcctg ggttcaagcg 

   130621 attatcctgt ctcagcctcc tgagtagctg ggattacagg catgcaccac cacgcctggc 

   130681 taatttttgt atttttagta gagacggggt ttcaccatgt tggtcaggct ggtctcgaac 

   130741 tcctgacctc aggtgatctg cccgccacag cttcccaaag tgctgggatt acaggtgtga 

   130801 gccactgtgc ctggcctaat ttttgtattt ttagtaaaga tggggtttca ccatgttgtc 

   130861 caggctggtc tccaactcct ggcctcaagt atccaccagc ctcggcctct caaactggtg 

   130921 ggattacagg tgtgagccat catgcccagc cttgttttct ttcttttttt tttaaagggt 

   130981 ctcactctgt caccctggct ggagtgcact cgtgtgatca tggctcactg tagccttgac 

   131041 ttcctgggct ccaacgatcc tcccacctca gcctcccaag tagccagtac tacaggtgtg 

   131101 caccaccatg cctggctact ttttaaattt ttatttatta aaaatatttt tttcctttct 

   131161 ttccacaggt gctgactttt tatttttgta gagactggtg tcactctgtt gcccaggttg 

   131221 gtcttgaaca cctatgctca agtggtcctc ctgccttggt ctcccaaaat gccaggatta 

   131281 caagtgtgag ccatagtact ggcttcaaat ttcttaaaca ctcctataaa caccataccc 

   131341 cgaacccctc cttgagaaca tacctgggta gaacaccctt tgtcccattg tccacagcaa 

   131401 ggatgtgcag tagctgttct gtaggtaagt tcccctaatg tatgctttgg cctgattgcc 

   131461 ctggcattta gtgcttcatt cactggaatc ccaaccagcc ccatcttggg atggtttggg 

   131521 gcatcctttg tgagtgctgc cctgatgcca cttttggtgt gacactagct gtgggttcag 

   131581 ctgatactaa ctggtgggat tctctggaag ggctttgata gcatcatcat catcatagca 

   131641 ttcattagtt accatttgcc cattccccac tgtccaatct ttatcgagca cctacgctgt 

   131701 atcaggccct aaggacacag tagtgagcaa aacagacagg gcctttgccc tctgtgagat 

   131761 ttacagtata gtggggagac agactatcaa caagtatcag agaaataaat atgtaactac 

   131821 aaaccttgca agtgctacta agtagtggat cagggtgctg gaacacagaa gccagtggga 

   131881 gaagagagag ggtgtatttt attttattta tttatttttt tggaagcgga gtttcactct 

   131941 tgtcacctag gctggagtgc agtggcacga tctcagctca ctgccacctc tgcctcctgg 

   132001 gttcaagcaa ttctcatgcc tcagcttcct gagtagctgg gattacaggt gcacgccacc 

   132061 atgcctgacc tagaggatat attttagaca agatgagatg gttgaggaag gcctctttga 

   132121 agtgattatt ttgaagctga aatttgaagg atgagaagga accggtgggg gcaaatggag 

   132181 aaaggggttt tccatggcgg cggggcgggg gcagaaataa tatatgccaa ggctctgagg 

   132241 aagaaaaagc ttggtgccaa ggagacaaag agctgcaatg aggctgagtg cctggagtgc 

   132301 agggtcgtgg cccatagtga agatagggga cctgagcagg atcttgtaat gtggtgggtt 

   132361 tacccagggg atggacatga tccaactgat ggtttaggtc cctcccgctg ctgggtaaag 

   132421 aatagatggt agccgggagc ggtggctcac gtctgtaatc ccagcacttt gggaggccaa 

   132481 ggcaggcgga tcacctgagg tcaggagttt gagaccagcc tggctaacac ggtaaaacct 

   132541 cgtctctact aaaaacacaa aaaattagcc aggtgtggtg gtgcgtgcct gtaatcccag 

   132601 ctacttggga ggctgaggca ggagaatcac ttgaatccgg gaggcagagg ttgcagtgag 

   132661 ccgagatcat gccattgcac accagcctgg gcaacaagag caaaactgcg tctcaaaaaa 

   132721 aaaaaaaaaa aaaaaaaaag aacagatggt aggtacaggc agaactactg cgggcttagg 

   132781 aagaatctag gtggtaggtg atggactagc atgttggcag tgaagacgaa gagaggggga 

   132841 cggcttggag atgcattttg gagaagagcc agcagagtgg aacggcaaaa cagccgtgga 

   132901 gagggcggct tctagtgtcg aggagtctgg cttgagcagt tgggtagatg gtagcgccac 

   132961 taactgagac tacggaagaa ataggtttga agtaggggga aattcaagct ttctgttttg 

   133021 acaggctaaa tttgagaagc cagttaatca ttaaaatcca tagtcagaca gttggagctg 

   133081 ttcatcgagc acacttcctg tgtgctggaa cagcattcat gcctcatgga caccatctcc 

   133141 ttttatcatt gtgacaacct agaaagaagg taggatcaac aggctgtttt acagatgagg 

   133201 gaactgggcc gtagcaaggt gtgttccttt tccactctgc tgtggggcca ggaggctgac 

   133261 ggctttgcac agtggcgtct gtagggtttg gagagtggca cccataggag atgagatgga 

   133321 gagggtgagg ttgagcattt acctccccag ttgccattct agggaccatt ctctccctat 

   133381 cccttggacc ttacaggggt aacaaagccc actgttatta gatctggggt aatgcactat 

   133441 ccgttgtggt ttaccaacac cctgcccatt cctttgtata atcctgttat gaaacacctt 

   133501 caaattatcc catttaagag aattc 

 

Legenda 2: Fragmento do cromossoma 1 com inclusão do gene PKLR: Localização dos polimorfismos PKV 

(a verde), PKA (a amarelo), IVS11 (a preto) e IVS3 (a azul) estudados neste trabalho usando como referência 

a sequência do locus AL713999 do GenBank. A amarelo estão indicados os primers usados para a 

amplificação dos respectivos STR analisados dentro e fora do gene e que se encontram barrados de acordo 

com a cor emitida pelo fluorocromo. De notar que aqui a sequência do gene está invertida relativamente a I. 

 


