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RESUMO 

 

Bases moleculares da resistência de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: 

Noctuidae) à toxina Cry1F 

 

A utilização de toxinas Cry de Bacillus thuringiensis (Bt) no controle de lepidópteros-

praga, principalmente em áreas onde a estratégia de refúgio não é regulamentada, facilita a 

evolução da resistência em populações de pragas-alvo. Há três relatos de resistência à campo 

para Spodoptera frugiperda (J.E. Smith), dois para a toxina Cry1F e um para Cry1Ab. No 

Brasil, ocorrem populações resistentes à Cry1F e Cry1Ab. Esse trabalho foi voltado à 

identificação do mecanismo de resistência de uma população de S. frugiperda à toxina Cry1F, 

baseando-se nas hipóteses existentes para explicar o modo de ação de toxinas Cry. Uma 

dessas hipóteses é baseada na formação de poros na membrana do epitélio intestinal, enquanto 

a outra na transdução de sinal intracelular e ativação do processo de morte celular. Para a 

identificação do mecanismo de resistência de S. frugiperda à toxina Cry1F, o receptor 

caderina de linhagens suscetível (SUS) e resistente (RES) foi caracterizado, bem como 

realizado estudos de expressão gênica diferencial comparativa pela análise do transcritoma 

dessas linhagens. Estudos de expressão gênica diferencial comparativa também foram 

realizados pela análise do transcritoma do intestino de lagartas de linhagens SUS e resistente 

isogênica (RESiso), para a identificação do mecanismo molecular de resistência à toxina 

Cry1F. A caracterização do transcrito do gene caderina das linhagens suscetível, resistente e 

resistente isogênica revelou diferenças na composição de aminoácidos da proteína caderina 

predita entre as linhagens suscetível e resistente à toxina Cry1F nos domínios de repetição 

CR5, CR6 e CR10 e no domínio C-terminal. Também foi verificado que das mutações 

encontradas na linhagem RES, apenas as mutações da região C-terminal foram fixadas na 

linhagem RESiso. A análise comparativa do transcritoma de linhagens SUS e RES indicou a 

maior expressão de genes relacionados à metabolização de xenobióticos, como as 

monoxigenases do citocromo P450, glutationa-S-transferases e carboxilcolinesterases, em 

lagartas resistentes, mas não foram encontradas diferenças na expressão de receptores Cry, 

como aminopeptidase N e fosfatase alcalina. Porém, caderina foi superexpressa e o 

transportador ABCg5 teve expressão reduzida na linhagem RES. O ABCg5 foi indicado como 

o provável mecanismo de resistência dessa linhagem à toxina Cry1F, juntamente com o 

aumento da capacidade de detoxificação relatada. A análise comparativa do transcritoma de 

linhagens SUS e RESiso produziu resultados semelhantes à análise anterior quanto ao padrão 

de expressão de enzimas de detoxificação, mas nesse caso foi observada redução da 

transcrição de caderina na linhagem RESiso em relação à SUS. A análise da linhagem 

isogênica também indicou alteração na expressão de transportadores ABC na linhagem 

RESiso; porém, para o transportador ABCb1. A análise comparativa do transcritoma de 

linhagens SUS e RESiso corroborou a participação do sistema de detoxificação e acrescentou 

a redução na expressão do receptor caderina como mecanismo de resistência dessa população 

à toxina Cry1F, assim como a de transportadores ABC, apesar do transportador ABCg5 não 

ter sido identificado nessa análise comparativa.  

 

Palavras-chave: Expressão diferencial; Manejo de resistência; Modo de ação; RNASeq; 

Sequenciamento de nova geração 
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ABSTRACT 

 

Molecular bases of Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) 

resistance to Cry1F toxin 

 

The broad use of Cry toxins from Bacillus thuringiensis (Bt) to control lepidopteran 

pests, particularly where refuge strategies are not legalized or implemented, has facilitated the 

evolution of resistance of pest populations. There are three records of resistance of 

Spodoptera frugiperda (J.E Smith) in field condition to Bt toxins so far, two of them to Cry1F 

and one to Cry1Ab toxins. In Brazil, field-evolved resistance of S. frugiperda has been 

recorded for both toxins. Thus, we aimed to identify the mechanisms associated to the 

resistance of S. frugiperda to Cry1F toxin based on the two concurrent hypotheses on the 

mode of action of Cry toxins. One of such hypotheses is based on the potential of Cry toxins 

to form pores in the membrane of the gut epithelium, while the other is based on the 

production of an intracellular transduction signal and the activation of the process of cell 

death. To identify the resistance mechanisms of S. frugiperda to Cry1F toxin, we 

characterized the transcript of the cadherin receptor of susceptible (SUS) and resistant (RES) 

strains of S. frugiperda to search for mutations and performed a comparative analysis of the 

transcriptome from SUS and RES strains. We also analyzed the transcriptome from the gut of 

SUS and isogenic resistant strains (RESiso) in order to identify the molecular mechanisms 

associated to the resistance of S. frugiperda to Cry1F. The characterization of cadherin 

receptor in SUS, Res and REsiso strains showed differences in the amino acid composition of 

the repeated domains CR5, CR6 and CR10 and in the C-terminal domain. Only mutations 

occurring on C-terminal of the RES strain were maintained in the RESiso strain. The 

comparative transcriptome between SUS and RES strains indicated a higher expression of 

genes related to the detoxification process, such as cytochrome P450s, glutathione-S-

transferases and carboxylcholinesterases in the RES strain, while no differences in the 

expression of Cry receptors, such aminopeptidade N and alkaline phosphatase, were observed. 

However, transcriptomic analysis indicated up-regulation of cadherin and down-regulation of 

the ABCg5 transporter was down-regulated in the RES strain. We propose that ABCg5 is one 

of the mechanisms involved in S. frugiperda resistance to Cry1F, together with the increased 

detoxification activity observed. Analysis of the gut transcriptome from SUS and RESiso 

yielded similar results regarding the differential expression of detoxifying enzymes, but on 

this case cadherin was down-regulated in RESiso as compared to the SUS strain. Down-

regulation of ABC transporters in the RESiso strain was also observed, but for the ABCb1 

transporter. Analyses of the transcriptome of SUS and RESiso strains also indicated the 

resistance of S. frugiperda to Cry1F is related to an increased transcription of detoxifying 

enzymes and a reduced transcription of the cadherin receptor. Our data also demonstrates the 

resistance is due to the existence of adequate constitutive levels of transcription of genes that 

respond to the intoxication with Cry1F.   

 

Keywords: Differential expression; Resistance management; Mode of action; RNA-Seq; 

Next-gemeration sequecing 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O controle de pragas por meio de plantas geneticamente modificadas (GM) resistentes 

a insetos vem sendo adotado em extensas áreas agrícolas (TABASHNIK et al., 2013). Existe 

grande interesse agronômico e científico em Bacillus thuringiensis (Bt) devido à sua 

capacidade de colonizar e matar, com alta especificidade, uma grande variedade de insetos de 

interesse econômico (DE MAAGD et al., 2001). B. thuringiensis é uma bactéria Gram-

positiva, anaeróbica facultativa e patogênica aos insetos, que tem sido isolada em todo o 

mundo a partir de uma grande diversidade de ecossistemas, incluindo solo, água, cadáveres de 

insetos, folhas de plantas e mamíferos insetívoros (HÖFTE; WHITELEY, 1989; ROH et al., 

2007). Bt sintetiza cristais proteicos tóxicos contendo δ-endotoxinas. As principais δ-

endotoxinas dos cristais proteicos são as proteínas Cry, representadas por inclusões proteicas 

parasporais que apresentam efeito tóxico confirmado no organismo alvo, e as proteínas Cyt, 

representadas por proteínas de cristais que apresentam atividade citolítica (CRICKMORE et 

al., 1998; BRAVO et al., 2007; SOBRERÓN et al., 2009). Adicionalmente, isolados de Bt 

também podem sintetizar outras proteínas inseticidas durante a fase de crescimento 

vegetativo, as quais foram designadas como proteínas inseticidas vegetativas (VIP) 

(ESTRUCH et al., 1996; DE MAAGD et al., 2003) e proteínas inseticidas secretadas (SIP) 

(DONAVAN et al., 2006). 

Plantas Bt desenvolvidas para o controle de insetos-praga são caracterizadas pela 

incorporação de genes codantes de proteínas entomotóxicas, principalmente a toxina Cry da 

bactéria B. thuringiensis (Bt), fazendo com que as plantas passem a expressar esses genes e a 

produzir essas proteínas de forma constitutiva e em grande quantidade (JAMES, 2010; 

HOFMAN et al., 2014). Desde 1996, a área cultivada com plantas geneticamente modificadas 

que produzem proteínas inseticidas da bactéria B. thuringiensis (Bt) para o controle de 

insetos-pragas aumentou, no mundo, mais de 150 vezes (JAMES, 2010; TABASHNIK et al., 

2013, JAMES, 2014). No Brasil, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) 

aprovou a liberação comercial da primeira planta Bt em 2005 e, após 11 anos de 

comercialização, a área cultivada com essa tecnologia já alcançou aproximadamente 45 

milhões de hectares (CÉLERES, 2016). Atualmente, diversos eventos Bt de transformação, 

sendo um na soja, sete no algodão e 24 no milho, estão liberados no Brasil (CTNBIO, 2015). 

Os benefícios de plantas GM que expressam proteínas inseticidas de Bt incluem, além da 

supressão de pragas-alvo, a redução no uso de inseticidas, a conservação de inimigos naturais, 
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a integração dessa tática ao controle biológico e o maior rendimento e lucro ao produtor 

(ROUSH; MCKENZIE, 1987; SHELTON et al., 2002). 

Há duas hipóteses concorrentes para explicar o modo de ação das toxinas Cry nos 

organismos-alvo (ZHANG et al., 2006; BRAVO; SOBERÓN, 2008; BRAVO et al., 2015). 

Uma diz respeito à formação de poros na membrana do epitélio intestinal (BRAVO; 

SOBERÓN, 2008; BRAVO et al., 2015), enquanto a outra baseia-se na transdução de sinal 

intracelular e na ativação da morte celular (ZHANG et al., 2006). 

O modelo de formação de poros propõe que lagartas suscetíveis ingerem a toxina Cry, 

a qual é disponibilizada na planta já em sua forma ativa, que passa por eventos sequenciais de 

ligações com diferentes receptores de membrana das células do intestino médio das lagartas. 

A ligação a esses receptores leva ao processo de oligomerização da toxina e subsequente 

indução para a formação dos poros no epitélio intestinal (BRAVO et al., 2004; PIGOT; 

ELLAR, 2007; PACHECO et al., 2009; SOBERÓN et al., 2009). A interação das toxinas Cry 

com receptores de membrana envolve múltiplas proteínas inseridas/ligadas à membrana, tais 

como aminopeptidase N (APN), fosfatase alcalina (ALP) e caderina (CAD) (PIGOT; ELLAR, 

2007; SOBERÓN et al., 2009). Em lepidópteros, a primeira ligação das toxinas Cry ocorre 

com proteínas ALP e APN ligadas à membrana (UPADHYAY; SINGH, 2011), estabelecendo 

interações de baixa afinidade. A interação com APN ocorre no domínio II da toxina, enquanto 

que com ALP, a interação ocorre no domínio III da toxina (MASSON et al., 1995; 

PACHECO et al., 2009; ARENAS et al., 2010). A interação com ALP e APN concentra a 

toxina ativa nas microvilosidades das células do intestino médio, onde a toxina é capaz de 

estabelecer interações de alta afinidade com receptores CAD (GÓMEZ et al., 2007; 

PACHECO et al., 2009; ARENAS et al., 2010). A interação Cry-CAD envolve domínios 

extracelulares da CAD que interagem com as toxinas Cry, promovendo a clivagem 

proteolítica da região amino-terminal da toxina, incluindo a α-1 hélice do domínio I, 

resultando na produção de oligômeros da toxina. Em seguida, o oligômero se liga novamente 

aos receptores secundários ALP ou APN, que facilitam sua inserção na membrana, causando a 

formação de poros e a decorrente lise da célula (PARDO-LÓPEZ et al., 2006; ARENAS et 

al., 2010). 

De acordo com o modelo de transdução de sinal, proteínas Cry induzem uma cascata 

de sinais dependente de Mg
2+

. Esse modelo também depende da ligação da toxina Cry com o 

receptor CAD, que ativa uma proteína G acoplada ao receptor, resultando na produção de 

adenil-ciclase. A síntese de adenil-ciclase resulta na maior produção do mensageiro 

secundário monofosfato cíclico de adenosina (cAMP). Os altos níveis de cAMP ativam a 
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proteína quinase A (PKA), levando à desestabilização do citoesqueleto celular e dos canais 

iônicos da membrana da célula e, consequentemente, à indução do processo de morte celular, 

manifestada pela formação de bolhas na membrana e pelo inchaço celular, seguidos da lise 

celular (ZHANG et al., 2006). 

A notável capacidade dos insetos de se adaptarem aos inseticidas e outras táticas de 

controle, bem como o uso crescente de culturas Bt, particularmente em áreas onde a estratégia 

de refúgio não é regulamentada, facilita a evolução da resistência em populações de pragas-

alvo, tornando-se a principal ameaça para a sobrevivência da tecnologia de controle 

(BRAVO; SOBERÓN, 2008). Após vários anos de comercialização de plantas Bt no mundo, 

vários casos de seleção direcionada para resistência em laboratório (MCGAUGHEY, 1985; 

FORCADA et al., 1999; LIU et al., 2001; AKHURST et al., 2003; PEREIRA et al., 2008; 

SOSA-GÓMEZ; MIRANDA, 2012) e de evolução de resistência a campo foram relatados 

para lepidópteros-pragas (VAN RENSBURG, 2007; TABASHNIK et al., 2009; STORER et 

al., 2010; DHURUA et al., 2011; FARIAS et al., 2014; GASSMANN et al., 2014; OMOTO et 

al., 2016). 

Dos casos de evolução de resistência às toxinas Bt em condições de campo, três 

referem-se à resistência de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae); um 

em Porto Rico (STORER et al., 2010) e dois no Brasil (FARIAS et al., 2014; OMOTO et al., 

2016), sendo dois deles à toxina Cry1F (STORER et al., 2010; FARIAS et al., 2014). Esse 

inseto é umas das principais pragas agrícolas na região Neotropical devido ao seu poder 

destrutivo, polifagia e resistência a diversos inseticidas (CAPINERA, 2008; CARVALHO et 

al., 2013; JAKKA et al., 2014;  NASCIMENTO et al., 2015). O cultivo conjunto e continuado 

de outras plantas de importância agrícola que também expressam toxinas Bt, como soja e 

algodão, pode oferecer hospedeiros alternativos para esse inseto, colocando em risco as 

tecnologias disponíveis atualmente, dada à pressão de seleção que o inseto está sujeito, bem 

como ao fato de que muitas das variedades comerciais apresentam eventos piramidados, que 

podem apresentar o mesmo sítio-alvo de ação (HERNÁNDEZ; FERRÉ, 2005; 

HERNÁNDEZ-RODRIGUES et al., 2013; MONNERAT et al., 2015; WELCH et al. 2015).  

No Brasil, dos sete eventos liberados para o algodão, cinco são eventos piramidados 

(Cry+Cry); para o milho, dos 24 eventos de Cry liberados, 16 são eventos piramidados (7 

Cry+Cry; 7 Cry+Vip e 2 Cry+Cry+Vip) (CTNBIO, 2015). 

A gestão eficaz de plantas Bt como estratégia de manejo para S. frugiperda depende 

do conhecimento detalhado do processo de intoxicação de insetos por proteínas Cry, sendo 

que alterações nesses processos podem resultar na resistência do inseto à toxina. Sendo assim, 
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o conhecimento dos mecanismos de resistência de insetos às proteínas Cry é a chave para a 

implementação de estratégias de manejo para retardar e monitorar a evolução da resistência 

em campo, mantendo assim a eficácia da tecnologia Bt para o controle de S. frugiperda. 

Assim, esta tese apresenta estudos moleculares voltados à identificação do mecanismo de 

resistência de uma linhagem de S. frugiperda selecionada em laboratório à toxina Cry1F. Os 

estudos conduzidos foram dedicados à caracterização molecular do receptor CAD de S. 

frugiperda para a verificação da existência de mutações da CAD em insetos suscetíveis e 

resistentes e que pudessem explicar a resistência observada, bem como à caracterização da 

resposta transcricional diferencial entre indivíduos resistentes e suscetíveis, induzidos ou não 

com a toxina Cry1F. Os resultados obtidos levaram à melhor caracterização da resposta de S. 

frugiperda ao processo de intoxicação com a toxina Cry1F, bem como ao melhor entedimento 

do mecanismo de resistência a essa toxina na linhagem estudada. 
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3 ANÁLISE TRANSCRICIONAL COMPARATIVA DE LAGARTAS DE 

LINHAGENS DE Spodoptera frugiperda (J.E. SMITH) (LEPIDOPTERA: 

NOCTUIDAE) RESISTENTES E SUSCETÍVEIS À TOXINA Cry1F 

 

Resumo 

Plantas geneticamente modificadas para a expressão de genes de toxinas de Bacillus 

thuringiensis (Bt) são eficazes no controle de lepidópteros, mas sofrem perda em sua 

eficiência devido à evolução de resistência pela praga-alvo, assim como observada para 

plantas geneticamente modificadas com Cry1F e Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 

(Lepidoptera: Noctuidae). Os mecanismos de resistência às toxinas Cry em S. frugiperda não 

são definidos, mas o entendimento dos mecanismos fisiológicos/moleculares que permitem ao 

inseto resistir às toxinas Cry são fundamentais para o manejo da resistência de insetos às 

toxinas Cry e uso de plantas Bt. Sendo assim, nós realizamos a análise comparativa do 

transcritoma de linhagens suscetível e resistente, induzidas ou não com a toxina Cry1F, para a 

identificação e caracterização funcional de transcritos envolvidos na resistência de S. 

frugiperda a essa toxina. O transcritoma gerou 29.514  transcritos, dos quais 1.970 foram 

diferencialmente expressos entre as linhagens suscetível e resistente, demonstrando que 

lagartas resistentes apresentam maior expressão de genes relacionados à metabolização de 

xenobióticos, como as monoxigenases do citocromo P450, glutationa-S-transferases e 

carboxilcolinesterases. Transcritos correspondentes ao grupo dos componentes da membrana 

peritrófica também apresentaram expressão aumentada na linhagem resistente. Foi ainda 

possível verificar que dos receptores envolvidos na interação com Cry, caderina foi mais 

expresso na linhagem resistente, enquanto aminopeptidase N e fosfatase alcalina apresentaram 

expressão similar em larvas suscetíveis e resistentes. Porém, os níveis de expressão do 

transportador ABCg5 foi inferior na linhagem resistente. Os resultados obtidos apontam para 

a participação do metabolismo de detoxificação e dos mecanismos mediadores da inserção de 

oligômeros da toxina na membrana para a produção de poros, que contam com a participação 

de transportadores ABCs, como os mecanismos moleculares da resistência de S. frugiperda à 

toxina Cry1F. 

 

Palavras-chave: Transcritoma de novo; Expressão diferencial; RNAseq; Manejo da resistência 

 

Abstract 

Genetically-modified plants expressing Bacillus thuringiensis (Bt) toxins are efficient 

to control lepidopteran pests, but efficiency in insect control has been affected by the 

evolution of insect resistance, as observed for Cry1F toxin to control Spodoptera frugiperda. 

The resistance mechanism of S. frugiperda to Cry1F remains to be elucidated. Therefore, 

studies that aim to comprehend the physiological and molecular mechanisms associated with 

resistance to Cry toxins are crucial to the management of resistance evolution to Cry toxins in 

insects and to the use of Bt plants. We performed a comparative transcriptome analysis of 

susceptible resistant strains of S. frugiperda, induced or not with Cry1F to identify and 

characterize the transcripts associated with resistance of S. frugiperda to Cry1F toxin. We 

obtained a reference transcriptome with 29.514 transcripts, from which 1.970 were 

differentially expressed in the resistant (RES) as compared to the susceptible (SUS) strain. 

Transcripts associated with the detoxification process, such as cytochrome P450, glutathione-

S-transferases and carboxylcholinesterases, and components of the peritrophic membrane 

were overexpressed in RES as compared to SUS strain. We also observed changes in the 
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expression of Cry receptors; while the cadherin receptor was up-regulated in the RES strain, 

no differences for aminopeptidase N and alkaline phosphatase were detected. Furthermore, 

the RES strain also presented lower levels of transcription of the ABCg5 transporter. Our data 

indicate that the detoxification process and mechanisms associated with the regulation of pore 

formation caused by the oligomarization of the toxin on the membrane, which are associated 

to ABCs transporters, are molecular mechanisms involved with the resistance of S. frugiperda 

to Cry1F. 

 

Keyword: de novo assembly; Differential expression RNA-Seq; Resistance management 
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4 ANÁLISE TRANSCRICIONAL COMPARATIVA DO INTESTINO DE LAGARTAS 

DE LINHAGENS DE Spodoptera frugiperda (J.E. SMITH) (LEPIDOPTERA: 

NOCTUIDAE) SUSCETÍVEL E RESISTENTE ISOGÊNICA À TOXINA Cry1F 

 

Resumo 

Insetos, em geral, se adaptam rapidamente às diferentes táticas de controle, sejam elas 

baseadas em inseticidas orgânicos ou plantas geneticamente modificadas, como as plantas Bt. 

Inúmeros casos de resistência de insetos às toxinas Bt (Cry) têm sido relatado em laboratório 

e campo, como os da resistência de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: 

Noctuidae) a Cry1F e Cry1Ab em populações naturais. Nesse trabalho, utilizamos o 

sequenciamento de RNA (RNAseq) em larga escala para a realização de estudos 

comparativos da expressão de genes do intestino de lagartas de linhagens de S. frugiperda 

suscetivel (SUS) e resistente isogênica (RESiso), induzidas ou não com toxina Cry1F, para a 

identificação de mecanismos ligados à resistência à toxina Cry1F, bem como os mecanismos 

de resposta desencadeados pela intoxicação com essa toxina. O transcritoma de novo de 

referência obtido apresentou 10.289 transcritos, dos quais pouco mais de 40% foram 

anotados. Análises comparativas da expressão gênica indicaram a supressão na expressão dos 

receptores de toxinas Cry, como as proteínas caderina e transportadores ABCb1 na linhagem 

RESiso, quando comparadas à expressão na linhagem SUS. Redução na expressão gênica dos 

receptores de toxina Cry, a caderina e aminopeptidase n6, também foi observada na linhagem 

SUS, mas apenas quando a mesma foi induzida com Cry1F. A linhagem RESiso também 

apresentou maior taxa de expressão de transcritos relacionados à degradação de toxinas Cry, 

como proteases, detoxificação e resposta imunológica. A indução de alterações na expressão 

gênica de lagartas quando expostas à toxina Cry1F foi muito mais evidente na linhagem SUS 

do que na RESiso, indicando que os níveis de transcrição gênica constitutiva no RESiso 

seriam equivalentes aos níveis de transcrição esperados após o contato com a toxina. As 

análises realizadas indicaram que a resistência de S. frugiperda à toxina Cry1F é decorrrente 

de um conjunto de fatores, como a redução na taxa de expressão de receptores caderina e 

transportador ABC, maior expressão de transcritos ligados à proteólise e detoxificação e de 

transcritos ligados ao sistema de defesa imunológico e de resposta de defesa ao processo de 

intoxicação pela toxina Cry1F. Este estudo expande as ideias sobre os principais mecanismos 

envolvidos na resistência e na resposta à intoxicação por Cry1F em S. frugiperda.  

 

Palavras-chave: Defesa imunológica; Expressão constitutiva; Proteólise; Transportador ABC 

 

Abstract 

Insects generally become quickly adapted to different control strategies regardless if 

they are based on synthetic organic insecticides or on genetically-modified plants, such as Bt 

plants. There is a growing body of reports on insect resistance to Bt toxins (Cry) in filed 

populations and laboratory-selected strains, as the reports on Cry1F and Cry1Ab resistance 

for Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae). We report data on our 

investigation on the molecular mechanisms involved in the resistance and response of S. 

frugiperda to intoxication with Cry1F by using large scale, comparative RNA sequencing 

analysis (RNASeq) of the gut of susceptible (SUS) and resistant (RESiso) larvae of S. 

frugiperda, induced or not with Cry1F toxin. RNA sequencing yielded a reference de novo 

transcriptome with 10,289 transcripts, out of which nearly 40% were annotated. Comparative 

gene expression analysis demonstrated suppression of the Cry toxin receptors cadherin and 

ABCb1 transporters in the gut of RESiso larvae when compared to SUS. Reduction in gene 
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expression of the Cry toxin receptors cadherin and aminopeptidase-n6 was also observed in 

SUS larvae, but only when intoxicated with Cry1F. Differential gene expression also 

demonstrated higher expression of proteases involved in Bt toxin degradation and 

enzymes/transporters involved in detoxification and immune response in RESiso as compared 

to SUS larvae. Changes in gene expression due to intoxication with Cry1F were much more 

conspicuous in SUS than in RESiso larvae, indicating RESiso larvae express most of the 

genes involved in the response against the intoxication with Cry1F constituvely. Thus, 

analyses of our data indicate S. frugiperda resistance to Cry1F toxin is associated to multiple 

factors, such as the reduced expression of the Cry-receptors cadherin and ABC transporters, 

increased expression of transcripts involved with Cry proteolysis and detoxification and 

immune response, and the constitutive expression of genes involved in the response against 

the intoxication with Cry1F toxin. Our data provides new insights on the mechanisms of 

insect  resistance against Cry toxins and on the response of S. frugiperda to the intoxication 

with Cry1F toxin. 

 

Keywords: ABC transporter; Constitutive expression; Immune defense; Proteolysis 
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5 CARACTERIZAÇÃO DO TRANSCRITO DO GENE CADERINA EM LINHAGENS 

DE Spodoptera frugiperda (J.E. SMITH) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) 

SUSCETÍVEL E RESISTENTES À TOXINA Cry1F 

 

Resumo 

O modo de ação de proteínas com atividade entomotóxica produzidas pela bactéria 

Bacillus thuringiensis, principalmente o das δ-endotoxinas, também conhecidas por proteínas 

do cristal ou proteínas Cry, tem sido amplamente estudado. Devido ao modo de ação das 

toxinas Cry ser um processo que ocorre em diversas etapas e depende da especificidade da 

ligação com distintos receptores, qualquer alteração nos receptores de proteínas Cry pode 

levar à evolução da resistência de insetos. O receptor caderina é tido como um dos mais 

importantes no processo de intoxicação com toxinas Cry. A caracterização do transcrito do 

gene caderina das linhagens suscetível, resistente e resistente isogênica de Spodoptera 

frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) revelou uma proteína composta por três 

domínios, um ectodomínio formado por 11 domínios de repetição (CRs), seguido por uma 

região de membrana proximal (DMP), um domínio transmembrana (TM) e um domínio 

intracelular (C-terminal). Foram verificadas diferenças na composição de aminoácidos da 

proteína caderina predita entre as linhagens suscetível e resistente à toxina Cry1F nos 

domínios de repetição CR5, CR6 e CR10 e no domínio C-terminal. Também foi verificado 

que das mutações encontradas na linhagem resistente, apenas as mutações da região C-

terminal foram fixadas na linhagem resistente isogênica. Dada à importância de receptores de 

caderina na interação com toxinas Cry, nossos resultados sugerem que as mutações 

encontradas na linhagem resistente que se fixaram na linhagem isogênica podem estar ligadas 

com a perda da capacidade de ligação da toxina Cry1F com caderina e, consequentemente, ter 

impedido a oligomerização e a formação de poros no epitélio da membrana intestinal, sendo o 

provável mecanismo de resistência dessa linhagem à Cry1F. 

 

Palavras-chave: Manejo da resistência; Mutação; Poros; Receptor 

 

Abstract 

The mode of action of proteins with entomotoxic activity produced by Bacillus 

thuringiensis, mainly the δ-endotoxin, also known as crystal or Cry proteins, has been widely 

studied. The mode of action of Cry toxins requires different steps and it depends on the 

binding specificity to distinct receptors. Thus, any changes in Cry proteins receptors can lead 

to the evolution of insect resistance. Cadherin is one of such receptors, as it has been involved 

in a major step of the intoxication process with Cry toxins. Characterization of the cadherin 

transcript from susceptible, resistant and isogenic resistant strains of Spodoptera frugieprda 

(J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) revealed a predicted protein containing three domains, 

one ectodomain formed by 11 cadherin-repeated domains (RC), followed by a membrane-

proximal region (MPC), a transmembrane (TM) and an intracellular domain (C-terminal). 

Cadherin from resistant insects differed from the susceptible at the repeated domains CR5, 

CR6 and CR10 and the C-terminal domain. But only differences in the C-terminal region of 

the cadherin from the resistant line were fixed in the resistant introgressed line (isogenic). Our 

data demonstrate the resistant line carries mutations in the cadherin receptor that were 

maintained in the resistant introgressed line, providing strong evidence that resistance of S. 

frugiperda is due to target-site mutations of this receptor. 

 

Keywords: Mutation; Pores; Receptor; Resistance management 
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