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ANÁLISE DA EXPRESSÃO GÊNICA EM ISOLADOS DE Bacillus thuringiensis POR 
PCR TEMPO REAL VISANDO O CONTROLE DE Spodoptera frugiperda 

(J.E.SMITH) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) DE DIFERENTES POPULAÇÕES 
BRASILEIRAS. 

 
 
Resumo - Bacillus thuringiensis é entomopatogênica muito utilizada no controle de 

insetos-praga e a predição de sua atividade tóxica é realizada por PCR na identificação 

de genes cry. Assim sendo, este trabalho objetivou elaborar novos oligonucleotídeos 

iniciadores para a detecção das subclasses cry1Ab, cry1Ac, cry1Ca, cry1Ea e cry1Fa, 

estudar o potencial de controle de 31 isolados de B. thuringiensis à duas populações de 

Spodoptera frugiperda por meio de bioensaios e analisar a taxa de expressão dos 

genes presentes nos isolados por qPCR em tempo real. Um par de oligonucleotídeo 

iniciador foi elaborado para cada subclasse e dentre os isolados testados 6,5% e 48,5% 

apresentaram os genes cry1Ab e cry1Ac, respectivamente, nenhum dos isolados 

apresentou os genes cry1Ca, cry1Ea e cry1Fa. Dentre os 31 isolados, 13 apresentaram 

mortalidade acima de 75% para as larvas da população de campo e apenas nove para 

a população de laboratório, mostrando que os isolados controlaram com maior 

eficiência as larvas da população de campo. A presença dos genes cry1Ab e cry1Ac 

conjuntamente foi associada à elevado potencial de controle às larvas da população de 

campo e baixo às larvas da população de laboratório. A expressão do gene cry1Ab, não 

foi constatada em nenhum dos isolados nas condições analisadas e, para o gene 

cry1Ac, todos os isolados apresentaram taxa de expressão. Os resultados de 

expressão foram associados ao potencial de controle das larvas de S. frugiperda das 

populações testadas, sendo que os elevados níveis de expressão do gene cry1Ac 

foram associados diretamente a elevado potencial de controle da população de 

laboratório. 

 
 
Palavras-chave: controle biológico, qPCR tempo real, lagarta-do-cartucho.  
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GENE EXPRESSION ANALYSIS OF Bacillus thuringiensis ISOLATES BY REAL 
TIME PCR TO CONTROL Spodoptera frugiperda (J.E. SMITH) (LEPIDOPTERA: 

NOCTUIDAE) FROM DIFFERENT BRAZILIAN POPULATIONS. 
 
 
Summary - Bacillus thuringiensis is entomopathogenic used for insect control and the 

prediction of the toxic activity is performed by PCR on the identification of cry genes. 

Thus, the aim of this research was develop news primers for detection the subclasses 

cry1Ab, cry1Ac, cry1Ca, cry1Ea and cry1Fa, study the potential control of 31 isolates of 

B. thuringiensis against two Spodoptera frugiperda populations by bioassays and 

analyze the rate of gene expression present on the isolates by real-time qPCR. A pair of 

primer was prepared for each subclass, the genes cry1Ab and cry1Ac were found in 

6.5% and 48.5% of the isolates, respectively, and the genes cry1Ca, cry1Ea and cry1Fa 

were not detected on the isolates. Among the 31 isolates, 13 showed over 75% mortality 

for the larvae of field population and only nine isolates to the laboratory population, 

showing that the isolates controlled more efficiently the larvae of the field population. 

The presence of cry1Ab and cry1Ac genes were correlated to high levels of insecticidal 

activity for the larvae of field population and low levels control to the laboratory 

population. The expression of cry1Ab was not found in any of the isolates analyzed and 

the rates expression of cry1Ac gene was detected in all isolates. The results of gene 

expression were associated with the potential control to S. frugiperda, and the high 

levels of cry1Ac gene expression were linked directly to high levels of insecticidal activity 

for the laboratory population. 
 
 
Keywords: biological control, real time qPCR, fall armyworm.   
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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

O controle de insetos-praga é um aspecto fundamental na produção agrícola, 

tanto para grandes como para pequenos produtores. Nos últimos anos, tem sido alto o 

investimento na otimização de agentes de controle biológico, mas apesar disso, 

somente alguns bioinseticidas têm sido empregados. Estatísticas mostram que apenas 

1% das pragas agrícolas são controladas por compostos originários de organismos 

vivos. Entretanto, a bactéria Bacillus thuringiensis Berliner é responsável por 95% do 

mercado de bioinseticidas (VALADARES-INGLIS et al.,1998).  

Produtos à base de B. thuringiensis têm sido utilizados há mais de 50 anos e 

proporcionam inúmeras vantagens, tais como especificidade ao inseto-alvo, efeito não 

poluente ao ambiente e inocuidade a mamíferos e vertebrados (MONNERAT & BRAVO, 

1999; CÁRDENAS et al., 2001).  

Essa bactéria é caracterizada por produzir durante sua fase de esporulação 

cristais de polipeptídios, denominados proteínas Cry. As proteínas Cry são solubilizadas 

em condições de pH alcalino no intestino dos insetos e após a conversão das mesmas 

em proteínas Cry ativas ligam-se a receptores específicos existentes nas células do 

intestino dos insetos e formam poros que aumentam a permeabilidade da membrana 

celular. Esse aumento implica em maior absorção de água e tem como consequência a 

divisão e ruptura celular, seguida de desidratação das células do intestino médio, 

levando o inseto à morte (LERECLUS et al., 1993). 

As linhagens bacterianas da espécie B. thuringiensis possuem patogenicidade e 

especificidade, que são determinadas pelos tipos de genes cry funcionais que as 

mesmas possuem. Atualmente, são descritos mais de 300 sequências de genes cry, 

classificadas com base na homologia de suas sequências de aminoácidos. Essa 

classificação é composta por quatro estágios hierárquicos em função do local que essas 

sequências ocupam em uma árvore filogenética (CRICKMORE et al., 2007; DE MAAGD 

et al., 2001).  

No primeiro estágio de classificação as sequências recebem um número e 

quando essas apresentam menos de 45% de similaridade genética esse número se 

difere (cry1, cry2, cry3.... cry47), classificando as sequências em 47 diferentes grupos 
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de proteínas Cry. Esse número é seguido por uma letra maiúscula que separa as 

sequências que possuem até 78% de homologia (cry1A, cry1B, cry1C....). Nesta etapa, 

as sequências são divididas em classes, e quando a homologia entre as sequências 

passa a ser maior que 95% elas são dividas em um terceiro estágio no qual recebem 

letras minúsculas (cry1Aa, cry1Ab, cry1Ac...), sendo então, classificadas em 

subclasses. No quarto estágio de classificação as sequências voltam a receber 

números que representam a ordem de deposição (publicação) das mesmas no banco 

de dados (cry1Aa1, cry1Aa2 ... cry1Aa22)  (CRICKMORE et al., 1998).  

Dentre as classes existentes para o grupo cry1, a classe cry1A é composta por 

67 sequências gênicas que foram caracterizadas e publicadas entre os anos 1985 e 

2006. Essa classe possui nove subclasses, cry1Aa a cry1Ai, e dentre essas as 

subclasses com maior número de sequências depositadas são: cry1Ab e cry1Ac, 

ambas com 22 sequências.  

Outra classe denominada cry1C, começou a ser estudada por Honee et al (1988) 

e apresenta um total de 14 sequências divididas em apenas duas subclasses.  No ano 

de 1990, após a descoberta de uma sequência por um grupo de pesquisadores 

liderados por Visser, ficou estabelecida a classe cry1E: cry1Ea com 8 sequências e 

cry1Eb com apenas uma sequência registrada até o momento. Com um número mais 

restrito de sequências temos também as subclasses cry1Fa com duas e a cry1Fb com 

cinco, que compõem a classe cry1F.   

Com base nessas sequências gênicas, é possível realizar um estudo quanto à 

variabilidade genética existente entre diferentes isolados de B. thuringiensis por meio da 

técnica de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase), idealizada por MULLIS (1990). A 

identificação dos genes que codificam as toxinas de B. thuringiensis por PCR pode 

auxiliar na predição, mesmo que parcial, da atividade entomopatogênica de cada 

isolado bacteriano. Sendo assim, essa ferramenta tem se mostrado um método rápido, 

fácil e muito utilizado na classificação preliminar de isolados bacterianos desta espécie, 

que são então posteriormente avaliados por bioensaios mais dirigidos às espécies alvo 

de cada tipo de proteína Cry ativa produzida (PORCAR & PÉREZ, 2003). 

O modo de ação das proteínas Cry está sendo amplamente revisto e discutido no 

cenário mundial. Dentre os trabalhos encontrados podemos verificar que existem 
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basicamente dois modelos montados para explicar melhor o modo de ação das 

proteínas Cry. 

BRAVO et al. (2007) descrevem um modelo de toxicidade baseado na evolução 

dos genes cry. Os pesquisadores descrevem nesta revisão a função de cada um dos 

três domínios das proteínas Cry e mostram que o Domínio I da proteína é responsável 

pela formação do poro no intestino das larvas e inserção da proteína no mesêntelo do 

intestino das mesmas. Esse domínio apresenta elevada similaridade com outras 

proteínas oriundas de bactérias formadoras de poros como a colicina Ia, colicina N e 

com toxinas que atuam em dípteros, confirmando a função do domínio. 

O domínio II da proteína está envolvido com a ligação das proteínas em 

receptores de membrana e sua estrutura é similar a uma série de proteínas que ligam 

carboidratos, como vitelina, lecitina jacalina e lecitina Mpa. Assim como o domínio II, o 

domínio III apresenta estruturas similares com outras proteínas de ligação de 

carboidrato, como a celulose que se liga a 1,4 β-glucanase C, galactose oxidase, β-

glucoronidase e com domínios de carboidratos que se ligam a xylanase V e β-

galactosidase (DE MAAGD et al., 2003). Isso sugere que os carboidratos possuem 

importante papel na ação dos domínios II e III (BRAVO et al., 1997). 

Em um estudo realizado por BRAVO et al. (1997) e DE MAAGD et al. (2001) os 

autores verificaram por análise filogenética das diferentes famílias dos genes cry  que 

os domínios I e II da proteína co-evoluíram de forma semelhante e que a análise do 

domínio III mostrou-se diferente, pois algumas proteínas trocaram de especificidade e 

de alvo de atuação, sugerindo que este domínio pode ser o responsável por criar 

diferentes especificidades às larvas de insetos. Com este estudo pode-se concluir que, 

com base na evolução dos três domínios das proteínas Cry, a diferença de 

comportamento evolucionário do domínio III em relação aos domínios I e II, gera 

proteínas com elevada especificidade quanto ao modo de ação, mas com diferenças 

muito específicas em sua sequencias gênicas. 

Outro modelo de atuação de proteínas Cry foi descrito por ZHANG et al. (2005). 

Os autores dividem o modelo proposto em dois tipos de interação entre as toxinas Cry e 

a célula alvo. Um tipo é baseado na montagem das toxinas Cry como oligômeros que 

se ligam à célula, mas não leva a célula a morte. A ligação formada é não especifica, 
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portanto, não há interação específica entre a toxina e os componentes da membrana de 

lipídeos.  

O segundo tipo de interação é descrita entre as proteínas Cry e o receptor BT-R 

da caderina. A citotoxicidade ocorre imediatamente após a ligação das toxinas Cry com 

o receptor BT-R1, que é ativado por íons Mg2+ e são responsáveis por levar as células à 

morte. Nenhum receptor BT-R1 foi encontrado em vertebrados e isto sugere que este 

seja um receptor específico de invertebrados, particularmente de insetos (ZHANG et al., 

2005).   

Os dois modelos acima citados são de extrema relevância para o estudo da 

suscetibilidade de larvas em relação às proteínas Cry. Neste contexto, pesquisadores 

buscam caracterizar novos isolados de B. thuringiensis quanto ao potencial 

entomopatogênico de pragas, bem como estudar as interações de suas toxinas ao 

epitélio intestinal das larvas, podendo assim realizar um manejo de pragas mais 

eficiente.  

Dentre as pragas estudadas, a lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda (J.E. 

SMITH, 1797), destaca-se por ser uma praga de grande importância econômica para 

diferentes culturas como, algodão, milho, tomate, soja. Na cultura do milho (Zea mays 

L.), pode causar reduções superiores a 30% na produtividade (CRUZ, 1995). Essa 

praga é normalmente controlada com inseticidas químicos pertencentes aos grupos 

químicos dos fosforados, clorofosforados, carbamatos e piretróides e principalmente 

com ingredientes ativos como carbaril, metomil (carbamatos) e cipermetrina 

(piretróides) (HILL, 1993). A utilização abusiva desses inseticidas vem trazendo 

problemas como o elevado espectro de ação, até o seu acúmulo no meio ambiente 

ocasionando sérios problemas de poluição (Pfeifer & Grigeiatti, 1996).  

Para contornar esse tipo de problema, microorganismos entomopatogênicos 

podem ser empregados no controle de S. frugiperda. Dentro do contexto do controle 

biológico com a bactéria B. thuringiensis são conhecidos alguns genes de maior 

efetividade no controle da praga S. frugiperda, entre eles os genes cry1Ab, cry1Ac, 

cry1Ca, cry1Ea e cry1Fa.  

 A toxina inseticida Cry1Ca formou poros nas membranas das vilosidades de S. 

frugiperda (LORENCE et al., 1995).  Já LOGUERCIO et al. (2001), com a realização de 
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bioensaios contra larvas de S. frugiperda, observou que a presença do gene cry1Ca foi 

associada tanto à alta quanto à baixa mortalidade das larvas e que a presença do gene 

cry1E estava correlacionada com elevado índice de mortalidade, o gene cry1F não foi 

detectado nos isolados em estudo. 

 Em um estudo realizado na Colômbia, ARANGO et al. (2002) atribuíram a alta 

eficiência no controle de S. frugiperda à presença do gene cry1Ca nos isolados de B. 

thuringiensis. CHILCOTT & WIGLEY (1993) e LUO et al. (1999) encontraram isolados 

produzindo proteínas Cry1C ou Cry1F, com potencial tóxico para S. exigua. Este 

resultado foi contestado por HERNANDÉZ et al. (2004) que constataram que os genes 

cry1Ab, cry1Ac ou cry1E estavam presentes em isolados que proporcionaram maior 

toxicidade às larvas. Os autores descrevem que a toxicidade dos isolados de B. 

thuringiensis contra S. frugiperda pode estar associada tanto à presença de outros 

genes como suas respectivas intensidades de expressão. Os mesmos afirmam que 

ainda não é possível inferir quais são os genes que conferem a alta eficiência contra o 

inseto.  

Contudo, é necessária a busca de novas estratégias para determinar o que 

realmente influencia a mortalidade dos insetos, se é apenas a presença dos genes ou 

se a mortalidade está associada com a intensidade da expressão gênica. Nesse 

sentido, a técnica PCR tempo real mostra-se bastante interessante, pois possibilita o 

monitoramento da quantificação de maneira precisa dos ácidos nucléico DNA e RNA a 

cada ciclo e apresenta elevada reprodutibilidade, determinando valores durante a fase 

exponencial das reações. 

Para a realização de PCR tempo real é necessário que se tenha um 

termociclador com sistema ótico e um computador acoplado ao mesmo com um 

software específico para a aquisição de dados e análise final dos resultados. Na reação 

de PCR tempo real é necessário que se utilize fluoróforos especiais (TaqMan, 

SYBRgreen, LUX) e iniciadores montados em programas específicos de PCR tempo 

real. Além disso, o procedimento de otimização dos iniciadores são diferentes.       

No momento da amplificação por PCR tempo real com o fluoróforo TaqMan®, o 

par de iniciadores específicos é complementado com uma sonda, a qual é elaborada 

para se parear no meio da sequência alvo e, portanto se associando intensamente com 
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a região em que os pares de iniciadores atuam. Esta sonda deverá conter também dois 

compostos especiais, um fluorescente e outro denominado “quencher”. No processo de 

amplificação a sonda TaqMan® é degradada devido a atividade exonuclease (5’ - 3’) da 

Taq DNA polimerase e, como consequência, ocorre a separação entre o “quencher” e o 

composto fluorescente, permitindo um aumento da intensidade fluorescente; sendo 

assim o processo de emissão de luz é aumentado de forma exponencial (YANG et al. 

2005). 

Um ponto crucial para a realização de amplificação por PCR tempo real é a 

determinação do valor Ct (cycle threshold). Esse valor representa o número de ciclos de 

amplificação necessários para que as amostras atinjam uma concentração que seja 

detectada pelo aparelho; portanto cada amostra utilizada terá o seu valor Ct (WILHELM 

et al. 2003; MOHAMMADI & DAY 2004). 

Outra característica indispensável para se obter eficiência no uso da técnica PCR 

tempo real e para validar os resultados obtidos é a escolha de um controle interno, ou 

mais comumente denominado controle endógeno. Esse controle deve ser escolhido 

com base na expressão gênica relacionada com a do material que esta sendo avaliado 

para servir como elemento de comparação e validação dos resultados obtidos 

(REVILLA-FERNÁNDEZ et al. 2005; YANG et al. 2005).   

 Neste sentido, a determinação da especificidade das sequências dos genes cry1 

torna-se imprescindível para o estudo da interação toxina – inseto. A taxa da expressão 

destes genes por PCR tempo real poderá estar associada ao controle de S. frugiperda, 

devido ao fato de que as proteínas podem estar competindo pelo mesmo receptor de 

membrana, ou então, estarem agindo sinergisticamente.  

Este trabalho objetivou analisar as sequências dos genes de B. thuringiensis 

cry1Ab, cry1Ac, cry1Ca, cry1Ea e cry1Fa para montagem de novos oligonucleotídeos 

iniciadores específicos. Avaliar a atividade biológica de isolados de B. thuringiensis à 

larvas de S. frugiperda de diferentes populações brasileiras e avaliar a expressão 

gênica dos gene cry1Ab e cry1Ac por PCR tempo real. Com objetivo final de associar 

os níveis de expressão ao potencial de controle de larvas de S. frugiperda de diferentes 

populações.  
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CAPÍTULO 2 - “Genes cry1 de Bacillus thuringiensis: implicações na 
determinação de suas especificidades” 

     

 

RESUMO - Alguns Programas de Manejo Integrado de Pragas utilizam a identificação 

de genes cry1 de Bacillus thuringiensis por PCR para a predição da atividade tóxica de 

isolados desta bactéria. Com a mudança do cenário mundial em relação ao modo de 

ação das proteínas Cry, os oligonucleotídeos iniciadores utilizados para a detecção 

destes genes devem ser elaborados de acordo com essas novas abordagens relatadas. 

Nesse sentido, foi realizado um estudo ‘in-silico’ de sequências de genes de cinco 

subclasses cry1, e comprovado por meio de ferramentas moleculares as 

especificidades dessas sequências. A elaboração de novos oligonucleotídeos 

iniciadores propôs uma seleção mais exata de isolados de B. thuringiensis, podendo 

então direcionar melhor os programas de controle biológico.  

 
Palavras-chave: oligonucleotídeos iniciadores, PCR, sequenciamento, homologia, 

subclasses cry1, proteínas Cry.  

 
 

INTRODUÇÃO 
 
A atividade tóxica das proteínas Cry da bactéria B. thuringiensis está ligada a três 

domínios conservados (WU et al. 2007) e, atualmente, o modo de ação dessas 

proteínas está sendo amplamente revisto e discutido no cenário mundial.  

Anteriormente, a toxicidade das proteínas Cry estava associada ao componente N-

terminal, enquanto que o componente C-terminal determinava a formação da estrutura 

do cristal (LI et al. 1991). Com base neste pensamento, os oligonucleotídeos iniciadores 

utilizados na fase inicial do trabalho para a detecção de genes das subclasses cry1 por 

PCR foram elaborados na região do domínio I da proteína, ou seja, no início das 

sequências de nucleotídeos de cada subclasse. De acordo com o novo modelo de ação 

das proteínas Cry, tanto a região do domínio II como a do domínio III poderiam ser 
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selecionadas para a elaboração dos oligonucleotídeos iniciadores, pelo fato desses dois 

domínios estarem envolvidos no processo de reconhecimento e ligação das proteínas 

aos receptores de membrana existentes nas microvilosidades do intestino de larvas dos 

insetos e por serem responsáveis pela especificidade (BRAVO et al. 2007). 

No entanto, o domínio II foi selecionado para a elaboração dos oligonucleotídeos 

iniciadores, pois levou-se em consideração, além do conceito anteriormente citado, o 

trabalho publicado por DE MAAGD et al. (2001), que descreveram relações 

filogenéticas presentes nos três diferentes domínios de 79 sequências de subgrupos de 

genes cry. Os autores constataram que os domínios I e II das proteínas Cry co-

evoluíram de forma semelhante e que, ao analisar a região do domínio III, diferenças de 

especificidade e de alvo de atuação foram encontradas para algumas proteínas. Desta 

forma, o domínio II foi selecionado para a elaboração dos oligonucleotídeos iniciadores 

deste trabalho, pois na árvore filogenética do trabalho acima relatado, as proteínas da 

família Cry1 ficaram mais próximas entre si, eliminando a possibilidade de sobreposição 

dessas sequências com proteínas Cry de outras famílias. 

Sendo assim, o presente trabalho teve como principal objetivo estudar 

sequências de genes das subclasses cry1Ab, cry1Ac, cry1Ca, cry1Ea e cry1Fa, para 

determinar regiões específicas, sem sobreposição de sequências na região do domínio 

II. A finalidade deste estudo prévio foi a elaboração de oligonucleotídeos iniciadores que 

detectem por meio de PCR com exatidão as cinco subclasses acima citadas. 

Comprovar molecularmente a especificidade desses oligonucleotídeos iniciadores, por 

meio de PCR, numa coleção de isolados de B. thuringiensis positivos para as 

subclasses dos genes quando submetidos a PCR com oligonucleotídeos elaborados no 

domínio I da proteína.  
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MATERIAL E MÉTODOS 
 
1. Linhagens 
 

Foram analisados 31 isolados de B. thuringiensis, obtidos de amostras de solos 

de diferentes locais do Estado de São Paulo, do Laboratório de Genética de Bactérias e 

Biotecnologia Aplicada (LGBBA), junto ao Departamento de Biologia Aplicada à 

Agropecuária na Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias e 

Veterinárias, Câmpus de Jaboticabal-SP. Além destes, foram utilizadas seis linhagens 

padrão: B. thuringiensis var. kurstaki HD1, var. aizawai, var. tolworthi, como controles 

positivos nas reações de amplificação e var. tenebrionis, var. londrina e var. san diego, 

como controles negativos. 

 
 

2. Sequenciamento e Análise das Sequências  
 

As reações de sequenciamento foram realizadas com o kit “DNA Sequencing-Big 

Dye Terminator Cycle Sequencing Ready ABI Prism” Versão 3.0. Os fragmentos de 

PCR oriundos da amplificação com oligonucleotídeos iniciadores elaborados na região 

do domínio I (Figura 1) foram sequenciados em aparelho automático do tipo ABI 3100 - 

Applied Biosystems®, em sistema capilar. A qualidade das sequências de DNA geradas 

foi verificada pelo programa “Sequencing Analysis 3.4” (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, EUA) que gerou eletroferogramas. As sequências foram submetidas à 

consulta de similaridade de nucleotídeos no banco de dados do Gene Bank acessado 

através do NCBI (National Center for Biotecnology Information). O programa utilizado 

para a consulta foi o BLASTN - “Basic Local Alignment Search Tools”. Os alinhamentos 

foram realizados pelo software Clustal W (THOMPSON et al. 1997). 
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3. Extração do DNA genômico 
 

Os isolados foram submetidos à extração de DNA, realizada pelo protocolo 

descrito por Marmur (1961), com algumas modificações: adição de 

lisozima (20 mg ml-1) como adaptação para bactérias Gram-positivas, e uso de solução 

de TE (10mM TrisHCl, 1mM EDTA - pH 7.4) em substituição à solução salina citrato, 

visando diminuir a quantidade de sal nas amostras de DNA. 

As amostras contendo o DNA genômico de cada isolado foram quantificadas em 

espectrofotômetro (BECKMAN, modelo DU-640B), e a integridade do DNA foi 

constatada em gel de agarose a 0,8%, conforme SAMBROOK & RUSSEL (2001). 

 
4. Identificação das subclasses da família do gene cry1 na região do 

domínio II 
 

A identificação das cinco subclasses dos genes da família cry1 foram realizadas 

para os 31 isolados de B. thuringiensis positivos para a amplificação com os 

oligonucleotídeos iniciadores elaborados na região do domínio I. Para tanto as reações 

de amplificação foram conduzidas em volume de 20 �l contendo: 60 ng de DNA molde, 

250 �M de uma solução de dNTPs (10mM); 2,0 mM de MgCl2 ; 0,4 �M de cada 

iniciador; 1,0 U da enzima Taq DNA polimerase (Invitrogen®); solução tampão para a 

reação de PCR (1X) e água destilada Milli-Q previamente esterilizada (qsp 20 �l). As 

condições para realização das reações de amplificação foram: 5 min a 95�C, 31 ciclos 

consistindo de 1 min a 95oC, temperatura de pareamento por 1 min, 1 min a 72oC e, um 

passo extra de extensão a 72�C por 5 min. A temperatura de pareamento foi específica 

para cada oligonucleotídeo iniciador, o gene cry1Ab teve uma temperatura de 41oC, 

cry1Ac de 45oC, cry1Ca de 52oC, cry1Ea de 54oC e cry1Fa de 51oC. Os produtos de 

amplificação foram analisados em gel de agarose a 1,5%, conforme SAMBROOK & 

RUSSEL (2001). 
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RESULTADOS  
 
1. Análise dos genes cry1 com os oligonucleotídeos elaborados no domínio 

I 
 
O sequenciamento dos produtos de PCR dos fragmentos referente à região do 

domínio I resultou em cinco eletroferogramas diferentes para cada isolado. Todas as 

sequências obtidas da amplificação com os oligonucleotídeos iniciadores utilizados para 

os genes: cry1Ab, cry1Ac, cry1Ca e cry1Fa, apresentaram alta similaridade com 

sequências do gene cry1Ac. Apenas o par de oligonucleotídeos iniciadores designado 

para a detecção do gene cry1Ea  apresentou similaridade entre 94 e 98% com 

sequências do gene propriamente dito e não apresentou similaridade com nenhuma 

sequência do gene cry1Ac (Tabela 1).  

As sequências resultantes do fragmento de amplificação com o par de 

oligonucleotídeo iniciador referente ao gene cry1Ab apresentou homologia de 93% com 

21 sequências do gene cry1Ac, quando comparadas por BLAST N e similaridade de 

90% com sequências do  gene cry1Ab (Tabela 1). As sequências do gene cry1Ac 

apresentaram similaridade de 97% com sequências da mesma subclasse. Os 

fragmentos de amplificação para o gene cry1Ca resultaram em sequências possuindo 

99% de identidade com o gene cry1Ac. Pode-se verificar identidade de 96% com 

sequências referentes ao gene cry1Ab e identidade de apenas 87% com o gene cry1Ca 

(Tabela 1). As sequências oriundas da amplificação com o par de oligonucleotídeo 

iniciador para detecção do gene cry1Fa também apresentaram identidade com 

sequências do gene cry1Ac, porém em valores menores que variaram de 87 a 89% 

(Tabela 1). Estes fatos foram observados devido à elevada homologia das sequências 

de nucleotídeos pertencentes às diferentes classes e subclasses de genes cry1.  

O alinhamento dos fragmentos de PCR por Clustal W revelou elevada 

percentagem de identidade entre as sequências. Dentre as regiões de amplificação, as 

pertencentes aos genes cry1Ab e cry1Ac apresentaram maior percentagem de 

identidade (Figura 2), mostrando uma área de sobreposição de 351 bases. Esta área se 

inicia na 1ª base da sequência do gene cry1Ab que coincide com a 361ª base da 
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sequência do gene cry1Ac e vai até a 351ª da região do cry1Ab. Nesta região de 

sobreposição apenas 11 bases diferiram entre si, revelando uma identidade de 96,8%. 

Além disso, o oligonucleotídeo iniciador forward designado para a detecção do gene 

cry1Ab está totalmente inserido na sequência do gene cry1Ac e o mesmo ocorre com o 

oligonucleotídeo iniciador reverse do gene cry1Ac em relação à sequência do cry1Ab 

(regiões destacadas em cinza Figura 2).  

 
 
Tabela 1. Percentagem de Similaridade obtida por análise por BlastN entre as cinco subclasses 

estudadas.   
 cry1Ab cry1Ac cry1Ca cry1Ea cry1Fa 

cry1Ab 90% 93% 89% --- --- 
cry1Ac 93% 97% 93% 88% --- 
cry1Ca 96% 99% 87% 96% 91% 
cry1Ea --- --- --- 98% --- 
cry1Fa 86% 89% --- --- --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Alinhamento gerado pelo software Clustal W referente às regiões selecionada para a 

elaboração do oligonucleotídeos iniciadores para os cry1Ab e cry1Ac na região do domínio I. 
 
 
 
 

cr1Ab           -GAGATGTTTCAGTGTTTGGACAAAGGTGGGGATTTGATGCCGCGACTATCAATAGTCGT 59 
cry1Ac          AGAGATGTTTCAGTGTTTGGACAAAGGTGGGGATTTGATGCCGCGACTATCAATAGTCGT 420 
                *********************************************************** 
 
cr1Ab           TATAATGATTTAACTAGGCTTATTGGCAACTATACAGATCATGCTGTACGCTGGTACAAT 119 
cry1Ac          TATAATGATTTAACTAGGCTTATTGGCAACTATACAGATTATGCTGTACGCTGGTACAAT 480 
                *************************************** ******************** 
 
cr1Ab           ACGGGATTAGAGCGTGTATGGGGACCGGATTCTAGAGATTGGATAAGATATAATCAATTT 179 
cry1Ac          ACGGGATTAGAACGTGTATGGGGACCGGATTCTAGAGATTGGGTAAGGTATAATCAATTT 540 
                *********** ****************************** **** ************ 
 
cr1Ab           AGAAGAGAATTAACACTAACTGTATTAGATATCGTTTCTCTATTTCCGAACTATGATAGT 239 
cry1Ac          AGAAGAGAATTAACACTAACTGTATTAGATATCGTTGCTCTGTTCCCGAATTATGATAGT 600 
                ************************************ **** ** ***** ********* 
 
cr1Ab           AGAACGTATCCAATTCGAACAGTTTCCCAATTAACAAGAGAAATTTATACAAACCCAGTA 299 
cry1Ac          AGAAGATATCCAATTCGAACAGTTTCCCAATTAACAAGAGAAATTTATACAAACCCAGTA 660 
                ****  ****************************************************** 
 
cr1Ab           TTAGAAAATTTTGATGGTAGTTTTCGAGGCTCGGCTCAGGGCATAGAAGGAAGTATTAGG 359 
cry1Ac          TTAGAAAATTTTGATGGTAGTTTTCGAGGCTCGGCTCAGGGCATAGAAAGAA-------- 712 

************************************************ ***
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2. Análise dos genes cry1 com os oligonucleotídeos elaborados no domínio 
II  

 

Os oligonucleotídeos iniciadores foram elaborados a partir das regiões 

selecionadas de sequências correspondentes a cada uma das cinco subclasses da 

família do gene cry1, obedecendo à lista de nomenclaturas das proteínas Cry de B. 

thuringiensis disponível no site: 

http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Neil_Crickmore/Bt/toxins. Para a elaboração, 

foram levados em consideração alguns parâmetros como: baixa concentração de bases 

A e T, presença de C e G nas extremidades 3’ e 5’ dos oligonucleotídeos e temperatura 

ótima de pareamento em torno de 60oC (Figura 1) (DIEFENBACH E DVEKSLER, 2003). 

O alinhamento gerado para os novos fragmentos gerou baixa percentagem de 

identidade. Dentre esses, quando analisamos os fragmentos de amplificação para os 

genes cry1Ab e cry1Ac pode-se verificar uma sobreposição de 248 bases, onde apenas 

122 foram idênticas, além da ocorrência de oito gaps, revelando uma identidade de 

apenas 49,2% entre as sequências (Figura 3). Os oligonucleotídeos iniciadores 

elaborados para os diferentes genes não sobrepõem regiões entre si (regiões 

destacadas em cinza Figura 3). 
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Domain I

Domain II

5’CAACCTTAAGAGTAAATATTACTGCAC 3’ 5’CATTGCCTGAATTGAAGACATGAGC 3’
+ 1,524 + 1,785

cry1Ab 
promoter

cry1Ab gene 3,538 pb

+ 517 + 1,157
5’ GAGATGTTTCAGTGTTTGGAC 3’ 5’ GTCCCGTCAAGAACAGATAG 3’

Domain III

_______
_______________________________________________________________ 

Domain I

Domain II

5’ GTTCCAATTCACTTCCCATCGACA 3’ 5’ CAAATCTGTGTCTATTATCACTCC 3’
+ 1,523 + 1,788

cry1Ac 
promoter

cry1Ac gene 3,534 pb

+ 156 + 868
5’ GGTGCTGGATTTGTGTTAGG 3’ 5’ TTCTTTCTATGCCCTGAGCC 3’

Domain III

_______
_______________________________________________________________ 

Domain I

Domain II

5’ CCATTAATTAATTTTAATCCACAGTTACA 3’ 5’ GCATATTTACACTAAGTTGGCCTCC 3’
+ 836 + 1,657

cry1Ca 
promoter

cry1Ca gene 3,567 pb

+ 776 + 1169
5’ TGGTCAACTAACAAGGGAAG 3’ 5’ TCTACTCCTTCAACACCACG 3’

Domain III

_______
_______________________________________________________________ 

Domain I

Domain II

5’ CCAGCTTCGAGAATATTGAGAACT 3’ 5’ TCTTCAGCTATTCTAATTATATCTG 3’
+ 1,220 + 2,124

cry1Ea 
promoter

cry1Ea gene 3,892 pb

+ 30 + 622
5’ TCTACATTACCGCAAACCCTC 3’ 5’ AAGGCGATGTTTGTTGCTAC 3’

Domain III

_______
_______________________________________________________________ 

Domain III

Domain I

Domain II

5’ CCAGCTTCGAGAATATTGAGAACT 3’ 5’ TCTTCAGCTATTCTAATTATATCTG 3’
+ 832 + 1,748

cry1Fa 
promoter

cry1Fa gene 3,552 pb

+ 1 + 513
5’ TCGCCGCTTGAACATAGAC 3’ 5’ TGATGAAATGTGGAGGGAAC 3’

 
_____________________________________________________________________ 
Figura 1. Esquema ilustrando a região de montagem dos oligonucleotídeos iniciadores e suas 

respectivas sequências.   
 

A 

B 

C 

D 
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Figura 3. Alinhamento gerado pelo software Clustal W referente as regiões selecionada para a 
elaboração do oligonucleotídeos iniciadores para os cry1Ab e cry1Ac na região do domínio II. 

 

De acordo com os resultados de amplificação para o gene cry1Ab pode-se 

observar que apenas dois isolados (6,5%) apresentaram amplificação para o novo par 

de oligonucleotídeo iniciador, provocando uma redução da ordem de 93,5% nas 

amplificações (Tabela 2). Para o gene cry1Ac esta queda foi menor, a percentagem de 

isolados passou de 100% para 48,5%, onde 15 isolados amplificaram (Tabela 2) e 

nenhum dos 31 isolados estudados apresentaram amplificação para os gene cry1Ca, 

cry1Ea e cry1Fa. 

 As linhagens padrão B. thuringiensis var. kurstaki HD1  e var. tolworthi foram 

positivas para o gene cry1Ab e apenas a linhagem padrão B. thuringiensis var. kurstaki 

HD1 foi positiva para o gene cry1Ac, confirmando que a elaboração dos 

oligonucleotídeos iniciadores foram realizadas de forma correta, pois é descrito na 

literatura que essas linhagens possuem os referidos genes (número de acesso: 

AF059670.1 e DQ064597.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cry1Ab          CAACCTTAAGAGTAAATATTACTGCACCATTATCACAAAGATATCGGGTAAGAATTCGCT 60 
cry1Ac          --------GTTCCAATTCACTTCCCATCGACATCTACCAGATATCGAGTTCGTGTACGGT 52 
                             ** *       ** *   ***    ******** **  *  * ** * 
 
cry1Ab          ACGCTTCTACCACAAATTTACAATTCCATACATCAATTGACGGAAG--ACCTATTAATCA 118 
cry1Ac          ATGCTTCTGTAACCCCGATTCACCTCA--ACGTTAATTGGGGTAATTCATCCATTTTTTC 110 
                * ******   **     * **  **   ** * *****  * **   * * ***  *   
 
cry1Ab          GGGGAATTTTTCAGCAACTATGA-GTAGTGGGAGTAATTTACAGTCCGGAAGCTTTAGGA 177 
cry1Ac          CAATACAGTACCAGCTACAGCTACGTCATTAGA-TAATCTACAATCAAGTGATTTTGGTT 169 
                    *   *  **** **    * **  *  ** **** **** **  *    *** *   
 
cry1Ab          CTGTAGGTTTTACTACTCCGTTTAACTTTTCAAATGGATCAAGTGTATTTACGTTAAGTG 237 
cry1Ac          ATTTTGAAAGTGCCAATGCTTTTACATCTTCATTAGGTAATATAGTAGGTGTTAGAAATT 229 
                 * * *    * * * * * ****  * ****   **    *  ***  *     ** *  
 
cry1Ab          CTCATGT--CTTCAATTCAGGCAATG---------- 261 
cry1Ac          TTAGTGGGACTGCAGGAGTGATAATAGACAGATTTG 265 
                 *  **   ** **     *  ***            
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Tabela 2. Caracterização de diferentes isolados de B. thuringiensis quanto aos domínios I e II dos genes 
cry1Ab, cry1Ac, cry1Ca, cry1Ea  e cry1Fa.  

Isolados Local de 
isolamento 

cry1 Ab cry1 Ac 
Domínio I Domínio II Domínio I Domínio II 

R25 Itapeva + + + + 
R26 Campinas + - + + 
R39 Capão Bonito + - + - 
R74 Capão Bonito + + + + 
R122 Itapeva + - + - 
R123 Itapeva + - + + 
R125 Itapeva + - + + 
R144 Piracicaba + - + + 
R148 Piracicaba + - + + 
R149 Piracicaba + - + - 
R155 Piracicaba + - + + 
R156 Piracicaba + - + + 
R158 São Paulo + - + + 
R162 São Paulo + - + - 
R166 São Paulo + - + - 
R168 São Paulo + - + - 
R180 São Paulo + - + - 
R181 São Paulo + - + - 
R199 Campinas + - + - 
R203 Campinas + - + - 
R205 Campinas + - + - 
R220 Campinas + - + - 
R227 Campinas + - + - 
R228 Campinas + - + - 
R230 Campinas + - + + 
R233 Campinas + - + - 
R235 Campinas + - + - 
R240 Campinas + - + + 
R248 Campinas + - + + 
R273 Campinas + - + + 
R277 Campinas + - + + 

var. kurstaki - HD1 BGSC + + + + 
var. aizawaii BGSC + - + - 
var. tolworthi BGSC + + + - 

var. tenebrionis BGSC - - - - 
var. san diego BGSC - - - - 
var. londrina BGSC - - - - 

(+) presença de banda em gel de agarose 1,5% e (-) ausência de banda. BGSC – Bacillus 

Genetics Stock Center. 
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DISCUSSÃO  
 
Estudos que verificam a abundância, a distribuição e diversidade de isolados de 

B. thuringiensis quanto ao conteúdo dos gene cry são importantes para a busca de 

novas alternativas no controle de insetos-praga. Estes são em sua maioria 

desenvolvidos com base na técnica de PCR, onde muitas vezes é possível evidenciar a 

presença de novos genes cry e direcionar os trabalhos de bioensaios (PORCAR & 

JUÁREZ-PEREZ 2003). 

Nesse sentido, muitos são os trabalhos que utilizam oligonucleotídeos iniciadores 

já publicados para realizar triagens quanto à presença dos genes da família cry1. 

FERRANDIS et al (1999) e HERNÁNDEZ at al (2005) utilizaram oligonucleotídeos 

iniciadores elaborados por JUÁREZ-PÉREZ et al. (1997) para constatar a presença de 

genes das subclasses cry1 em isolados provenientes da Espanha e Colômbia 

respectivamente e constataram que o gene cry1Ac foi o mais abundante, seguido dos 

genes cry1Ab, cry1Ca, cry1Ea e cry1Fa.  

BRAVO et al (1998), URIBE et al (2003) e ARMENGOL et al (2007) ao 

analisarem a presença de genes da subclasse cry1 em isolados de B. thuringiensis 

utilizando oligonucleotídeos iniciadores publicados por CÉRON et al (1994 e 1995), 

detectaram percentagens maiores do gene da subclasse cry1Ab seguida da subclasse 

cry1Ac.  

Variações na distribuição e no conteúdo dos genes da família cry1 são 

comumente encontradas entre as diferentes coleções de B. thuringiensis estudadas. No 

presente estudo, duas situações foram analisadas numa mesma coleção. Isolados 

brasileiros, do estado de São Paulo, apresentaram diferenças significativas quando 

submetidos a amplificações com oligonucleotídeos iniciadores elaborados em domínios 

diferentes, onde as percentagens de amplificação sofreram reduções da ordem de 

100%. Portanto, é valido ressaltar que as diferenças encontradas não são baseadas 

apenas na distribuição geográfica e/ou ecologia dos isolados, mas também em relação 

aos oligonucleotídeos iniciadores utilizados nas reações de PCR. 

A reunião das evidências biológicas publicadas até o momento, o estudo ‘in-

silico’ realizado neste trabalho com as sequências selecionadas e as evidências 
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moleculares aqui constatadas, permitiram a elaboração de novos oligonucleotídeos 

iniciadores para a detecção das subclasses dos genes cry1Ab, cry1Ac, cry1Ca, cry1Ea 

e cry1Fa. Muitos são os estudos realizados para detecção de genes da família cry1 em 

coleções de diferentes países, com oligonucleotídeos já publicados. No entanto, este 

trabalho propôs novos oligonucleotídeos iniciadores, elaborados com exatidão em 

regiões pontuadas, eliminando qualquer possibilidade de sobreposição entre as 

subclasses. 

 

 

CONCLUSÕES 
 

� O estudo ‘in-silico’ realizado permitiu a elaboração de oligonucleotídeos 

iniciadores para as subclasses cry1Ab, cry1Ac, cry1Ca, cry1Ea e cry1Fa com 

exatidão; 

� A técnica de PCR confirmou as especificidades dos oligonucleotídeos iniciadores 

elaborados e caracterizou os diferentes isolados de B. thuringiensis analisados. 
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CAPÍTULO 3 - Teste de patogenicidade de isolados de Bacillus thuringiensis a 
duas populações de Spodoptera frugiperda. 
 

 
RESUMO - B. thuringiensis é uma bactéria entomopatogênica muito utilizada no 

controle de insetos-praga e a predição de sua atividade tóxica é realizada por PCR na 

identificação de genes da família cry. Assim sendo, este trabalho objetivou testar 31 

isolados de B. thuringiensis quanto ao potencial de controle de larvas de S. frugiperda, 

de duas diferentes populações, e associar esse potencial ao conteúdo dos genes 

cry1Ab, cry1Ac, cry1Ca, cry1Ea e cry1Fa. Ambas as populações foram estabelecidas e 

mantidas em laboratório, sendo uma mantida por muitas gerações, em laboratório, e 

outra proveniente de uma plantação de milho, denominada população de campo. Para 

cada população foram utilizados 38 tratamentos com quatro repetições contendo 20 

larvas de dois dias de idade. No total, 6,5% e 48,5% dos isolados possuem os genes 

cry1Ab e cry1Ac e nenhum os genes cry1Ca, cry1Ea e cry1Fa. Dentre os 31 isolados, 

13 apresentaram mortalidade acima de 75% para as larvas da população de campo e 

apenas nove para a população de laboratório, mostrando que os isolados controlaram 

com maior eficiência as larvas da população de campo. Não houve correlação direta 

entre a presença dos genes cry1 e a mortalidade de larvas. Diante desses resultados, 

verificamos a importância do estudo de diferentes populações de S. frugiperda quanto à 

susceptibilidade a isolados de B. thuringiensis, para melhor contornar possíveis 

resistências de insetos-praga às proteínas Cry com o advento das plantas transgênicas. 

 
Palavras-chave: lagarta-do-cartucho, bioensaios, CL50. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
Dentre os organismos empregados no controle biológico, B. thuringiensis se 

destaca por apresentar atividade tóxica contra espécies de insetos das ordens 

Lepidoptera, Coleoptera e Diptera, estando inclusas importantes pragas agrícolas 
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brasileiras como Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797), Diatraea saccharalis (Fabr., 

1794) e Anticarsia gemmatalis (Hübner, 1818) (LERECLUS et al., 1993). Dentre essas, 

a lagarta-do-cartucho, S. frugiperda, destaca-se por ser uma praga de grande 

importância econômica em diversas culturas. Na cultura do milho (Zea mays L.) pode 

causar reduções superiores a 30% na produtividade (CRUZ, 1995). 

A atividade tóxica de isolados da bactéria B. thuringiensis é determinada pela 

produção de inclusões protéicas, denominadas proteínas Cry. Essas proteínas são 

codificadas pelos genes cry e, determinam a efetividade e a especificidade de uma 

linhagem de B. thuringiensis contra seus insetos-alvo. 

A identificação dos genes que codificam as toxinas de B. thuringiensis por PCR 

(MULLIS, 1990) pode auxiliar na predição, mesmo que parcial, da atividade 

entomopatogênica de cada isolado bacteriano. Sendo assim, essa ferramenta tem se 

mostrado um método rápido e fácil muito utilizado na classificação preliminar de 

isolados bacterianos desta espécie, posteriormente avaliados em bioensaios mais 

dirigidos às espécies alvo de cada tipo de toxina Cry produzida (PORCAR & PÉREZ, 

2003).  

São conhecidos alguns genes de maior efetividade no controle da praga S. 

frugiperda, entre eles os genes cry1Ab, cry1Ac, cry1Ca, cry1Ea e cry1Fa (CHILCOTT & 

WIGLEY, 1994; LORENCE et al., 1995; LUO et al., 1999; LOGUERCIO et al., 2001; 

ARANGO et al., 2002; HERNANDÉZ et al., 2004). No entanto, não há na literatura 

afirmações seguras de que a presença desses genes, ou a combinação dos mesmos, 

possa designar uma linhagem de B. thuringiensis como altamente efetiva contra larvas 

de S. frugiperda. Contudo, é necessária a busca por novos genes cry codificadores de 

proteínas Cry mais eficientes, assim como aumentar o número de opções de modo a 

contornar a ocorrência de possíveis resistências por parte dos insetos-alvo às toxinas 

Cry. 

 Este trabalho objetivou testar o potencial de controle de isolados de B. 

thuringiensis para diferentes populações de S. frugiperda, bem como estimar a CL50 

dos isolados que apresentaram melhor potencial de controle.  
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MATERIAL E MÉTODOS 
 
1. Isolados Bacterianos 
 

Foram analisados 31 isolados de B. thuringiensis obtidos de amostras de solos 

de diferentes locais do Estado de São Paulo pertencentes ao Laboratório de Genética 

de Bactérias e Biotecnologia Aplicada (LGBBA), junto ao Departamento de Biologia 

Aplicada à Agropecuária na Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências 

Agrárias e Veterinárias, Câmpus de Jaboticabal-SP. Além destes, foram utilizadas seis 

linhagens padrão: B. thuringiensis var. kurstaki HD1, var. aizawai, var. tolworthi, var. 

tenebrionis, var. londrina e var. san diego, como controles positivos e negativos.  

 Os 31 isolados e as seis linhagens padrão foram previamente caracterizados 

molecularmente no capítulo 2, em relação ao conteúdo gênico dos genes cry1Ab, 

cry1Ac, cry1Ca, cry1Ea e cry1Fa. No total, 6,5% e 48,5% dos isolados possuem os 

genes cry1Ab e cry1Ac, respectivamente, e nenhum apresentou os genes cry1Ca, 

cry1Ea e cry1Fa.   

 
2. Criação de S. frugiperda 

 

Para a realização dos bioensaios duas populações de S. frugiperda foram 

mantidas, segundo Barreto et al. (1999) para assegurar a disponibilidade contínua de 

larvas do inseto, durante todo o período experimental. Uma população foi estabelecida 

em laboratório com larvas oriundas de uma plantação de milho (Zea mays L.) localizada 

na fazenda experimental da UNESP-FCAV, cuja qual foi denominada população de 

campo, a outra população foi denominada população de laboratório, pois se encontra 

em laboratório durante muitas gerações. Ambas foram mantidas no Laboratório de 

Ecologia Aplicada junto ao Departamento de Fitossanidade da Faculdade de Ciências 

Agrárias e Veterinárias, Câmpus de Jabotical-SP. A sala de criação apresenta 

condições de temperatura (25 ± 2°C), umidade relativa do ar (70 ±10%) e fotoperíodo 

(14 h de luz: 10 h de escuro) controladas.   
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3. Bioensaios dos isolados para controle de larvas de S. frugiperda 

 

O delineamento experimental inteiramente casualizado foi constituído de 38 

tratamentos e quatro repetições, com vinte lagartas cada. Dentre os 38 tratamentos 

utilizados, 31 foram compostos por isolados, seis por linhagens padrão e uma 

testemunha, no qual utilizou-se água com 0,05% de Tween-20 (espalhante adesivo).  

Para tanto os isolados de B. thuringiensis e as linhagens padrão foram 

inoculados em placas de Petri contendo nutriente Agar (NA) e incubados a 30°C por 

120 h, para completa esporulação. Após esse período todo o conteúdo bacteriano foi 

coletado e, uma suspensão com concentração 3 x 108 esporos.ml-1 foi preparada. 

Os cubos de dieta artificial (3 cm3) foram mergulhados na suspensão de 

esporos/cristais de cada isolado por 2 min e em seguida transferidos para placas de 

poliestileno  contendo 16 cédulas. Após a secagem em fluxo laminar por 30 min, as 

larvas de dois dias de idade de S. frugiperda, foram cuidadosamente transferidas à 

dieta artificial tratada e mantidas em uma sala com as mesmas condições da sala de 

criação.  

As avaliações de mortalidade foram realizadas no primeiro, terceiro, quinto e 

sétimo dia, após a exposição da larva à dieta tratada. Os dados de percentagem de 

mortalidade foram submetidos á análise de variância utilizando o software ESTAT, 

sendo o agrupamento das médias realizado pelos procedimentos matemáticos de Scott 

& Knott (1974). 

 

4. Estimativa da CL50 
 

Os quatro isolados que apresentaram mortalidade acima de 90% para as duas 

populações testadas nos bioensaios seletivos e a linhagem padrão B. thuringiensis var. 

tolworthi foram submetidos a bioensaios de concentrações, onde foi estimada a 

concentração letal necessária para matar 50% da população de laboratório (CL50) de 

cada isolado.  



32 
 

Foram utilizadas quatro diferentes concentrações, que variaram de 3x108 a 

1,5x107 esporos.ml-1, com duas concentrações intermediárias referentes à: 1,5x108 e de 

3x107 esporos.ml-1.  

As avaliações dos parâmetros mortalidade e peso das lagartas foram realizados 

20 dias após a exposição das mesmas a dieta tratada. Os dados de mortalidade, em 

percentagem, e peso médio final das lagartas vivas, em gramas, de cada tratamento 

nas quatro concentrações foram submetidos à análise de variância, sendo as médias 

comparadas pelo teste de Tukey (P≤0,05) no software ESTAT.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A mortalidade média de larvas, para as duas populações, de S. frugiperda obtida 

pelos diferentes tratamentos utilizados encontram-se descritas na Tabela 2. 

O Agrupamento das médias de Scott-Knot classificou a mortalidade média obtida 

entre as duas populações em 11 grupos. A análise de variância para cada isolado 

dentro das diferentes populações revelou diferenças significativas para 24 isolados, 

sendo 20 significativos ao nível de 1% de probabilidade e quatro ao nível de 5%. 

Diferenças na susceptibilidade de larvas às toxinas Cry presente em oito isolados de B. 

thuringiensis foram constatadas em três diferentes populações do inseto da América 

Latina (Monnerat et al, 2006).  

Em relação as linhagens padrão utilizadas foi constatado diferenças de 

mortalidade entre as duas populações para as linhagens padrão var. aizawaii  e var. 

kurstaki HD1 ao nível de 1% de probabilidade. O teste de Scott-knot aplicado às médias 

entre as duas populações não foi significativo para sete isolados, ou seja, os mesmos 

se comportaram de forma semelhante no controle das duas diferentes populações. O 

mesmo aconteceu para as linhagens padrão var. tolworthi, var. tenebrionis, var. londrina 

e var. san diego.   
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Tabela 2. Mortalidade média de larvas de duas populações brasileiras de S. frugiperda obtida com 
suspensões dos isolados bacterianos a concentração de 3x108 esporos ml-1.   

Isolados 
Mortalidade (%) 

População de 
Laboratório 

População de 
Campo 

R25 21,3   Bg ± 5,2 100,0 Aa ± 0,0 
R26 100,0 Aa ± 0,0 100,0 Aa ± 0,0 
R39 65,0   Bc ± 3,5 92,5   Ab ± 3,2 
R74 12,5   Bh ± 3,2 98,7   Aa ± 1,3 
R122 27,5   Bg ± 4,3 76,2   Ac ± 2,4 
R123 37,5   Af ± 8,8 5,0     Bh ± 2,0 
R125 37,5   Af ± 3,2 0,0     Bh ± 0,0 
R144 32,5   Ag ± 3,2  5,0     Bh ± 2,0 
R148 55,0   Ad ± 6,1 53,7   Ae ± 2,4 
R149 38,7   Af ± 8,8 0,0     Bh ± 0,0 
R155 98,7   Aa ± 1,3 0,0     Bh ± 0,0 
R156 22,5   Ag ± 3,3 7,5     Bh ± 1,4 
R158 0,0     Ai ± 0,0 20,0   Bg ± 0,0 
R162 0,0     Bi ± 0,0 20,0   Ag ± 0,0 
R166 8,7     Ah ± 2,4 0,0     Bh ± 0,0 
R168 10,0   Ah ± 3,5 15,0   Ag ± 4,6 
R180 5,0     Ai ± 2,0 0,0     Ah ± 0,0 
R181 12,5   Ah ± 1,4 2,5     Bh ± 1,44 
R199 6,2     Bh ± 1,3 90,0   Ab ± 2,0 
R203 42,5   Bf ± 3,2 60,0   Ae ± 0,0 
R205 87,5   Ab ± 3,2 90,0   Ab ± 2,0 
R220 3,75   Bi ± 1,3 90,0   Ab ± 2,0 
R227 91,2   Ab ± 5,9 76,2   Bc ± 2,4 
R228 26,2   Bg ± 3,8 66,2   Ad ± 2,4 
R230 90,0   Ab ± 4,6 95,0   Aa ± 0,0 
R233 100,0 Aa ± 0,0 82,5   Bb ± 1,4 
R235 48,7   Ae ± 3,8 40,0   Bf ± 2,0 
R240 51,2   Be ± 4,7 73,7   Ac ± 2,4 
R248 100,0 Aa ± 0,0 65,0   Bd ± 0,0 
R273 91,3   Bb ± 4,3 100,0 Aa ± 0,0  
R277 92,5   Ab ± 3,2 100,0 Aa ± 0,0 

var. kurstaki - HD1 26,2   Bg ± 3,8 80,0   Ac ± 2,0 
var. aizawai 3,75   Ai ± 2,4 20,0   Bg ± 0,0 
var. tolworthi 95,0   Ab ± 2,0 92,5   Aa ± 2,0 

var. tenebrionis 0,0     Ai ± 0,0 0,0     Ah ± 0,0 
var. san diego 0,0     Ai ± 0,0 0,0     Ah ± 0,0 
var. londrina 0,0     Ai ± 0,0 0,0     Ah ± 0,0 
testemunha 0,0     Ai ± 0,0 0,0     Ah ± 0,0 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-Knot. Letras maiúsculas 
referem-se à comparação de tratamentos na linha e minúsculas referem-se à comparação de 
tratamentos na coluna.  
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A análise de variância aplicada dentro de cada população gerou a formação de 

nove grupos para a população de laboratório e oito grupos para a de campo.   

Dentre os nove grupos estabelecidos na população de laboratório, dois 

agruparam nove isolados por apresentarem mortalidade média inferior a 12,5%. Cinco 

grupos relacionaram 13 isolados com mortalidade entre 21,2 e 65% e a linhagem 

padrão var. kurstaki HD1. Em seguida foram formados outros dois grupos com 

mortalidade superior a 87,5% que englobou nove isolados e a linhagem padrão var. 

tolworthi.      

Para os oito grupos obtidos para a população de campo, dois classificaram 12 

isolados com mortalidade igual ou inferior a 20% e outros dois, agruparam 11 isolados 

com mortalidade superior a 82,5%. Os demais grupos classificaram oito isolados com 

mortalidade entre 40 e 80%. Mostrando que os isolados estudados possuem maior 

potencial de controle para a população de campo.   

A linhagem padrão B. thuringiensis var. kurstaki HD1, que é uma linhagem usada 

comercialmente como bioinseticida, mostrou diferenças significativas entre o controle da 

população de campo e de laboratório (Tabela 2). A população de campo foi controlada 

com eficiência, sugerindo que a população de laboratório possa apresentar uma marca 

de resistência aos genes expressos que esta linhagem padrão possui. A redução de 

controle apresentada entre as diferentes populações sugere que a susceptibilidade de 

larvas a essa linhagem possa estar ligada às diferenças presentes nos receptores de 

membrana do intestino dos insetos de cada população (ZHANG et al., 2005).    

Nos testes de atividade biológica com a linhagem padrão B. thuringiensis var. 

tolworthi, tanto a população de campo como a de laboratório, foram altamente 

controladas, não apresentando diferenças significativas (Tabela 2). A alta mortalidade 

obtida pela linhagem padrão var. tolworthi é semelhante aos resultados obtidos por 

HERMANDEZ (1988) e VALICENTE & FONSECA (2004) que relatam uma mortalidade 

igual a 100% e 95,8% para larvas de S. frugiperda, respectivamente. 

A não utilização desta linhagem no controle da praga alvo sugere que as 

populações testadas não sofreram pressão de seleção aos genes expressos nesta 

linhagem. Esta é descrita, em alguns trabalhos, como coleóptera-positiva, embora 
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alguns outros relatem a presença de genes cry1 na mesma. Isto pode estar relacionado 

a um processo de evolução bacteriana. 

Em relação ao conteúdo dos genes cry1Ab, cry1Ac, cry1Ca, cry1Ea e cry1Fa 

(Tabela 1) pode-se observar que os isolados R25 e R74 e a linhagem padrão var. 

kurstaki HD1, foram os únicos que apresentaram  conjuntamente os genes cry1Ab e 

cry1Ac, e classificados em baixa mortalidade quando submetidos ao teste seletivo na 

população de laboratório e alta mortalidade para a população de campo.   

Evidências do envolvimento do gene cry1Ac nos elevados índices de toxicidade 

a larvas de S. frugiperda foram encontradas por FATORETTO et al, 2007. Os autores 

descrevem que as proteínas Cry1Ab e Cry1Ac são semelhantes por ligarem-se às 

microvilosidades apicais do intestino das larvas. Desta forma a diferença encontrada na 

toxicidade das diferentes populações pode estar ligada à taxa de expressão dos genes 

detectados, que podem estar competindo pelo mesmo receptor ou então está 

relacionada a uma marca de resistência presente na população de laboratório em 

relação aos genes expressos nos diferentes isolados.  

Os isolados R26, R230, R273, R277 e a linhagem padrão var. tolworthi foram 

submetidos ao bioensaio de concentrações, pois causaram mortalidade acima de 90% 

das duas populações (Tabela 3). 
 

Tabela 3. Mortalidade média da população de laboratório de S. frugiperda obtida nas quatro diferentes 
concentrações testadas. 

 Concentrações 
1,5x107 3,0x107 1,5x108 3,0x108 

R26 5,00 Bd 27,5 Ac 62,50 ABb 100 Aa 
R230 0,00 Bc 8,75 Bc  33,75 Cb 90,00 Aa 
R273 10,00 ABd 28,75 Ac 53,75 Bb 91,00 Aa 
R277 18,75 Ab 26,25 Ab 30,00 Cb 93,00 Aa 

var. tolworthi 18,75 Ad 33,75 Ac 70,00 Ab 95,00 Aa 
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 1%. Letras minúsculas 
referem-se à comparação dos tratamentos na linha e maiúscula à comparação na coluna. 

 

Em relação ao comportamento das diferentes concentrações nos isolados, os 

valores do teste F foram significativos ao nível de 1% de probabilidade, indicando que 

os mesmos se comportaram de forma diferente quando submetidos às concentrações: 

1,5x107, 3,0x107 e 1,5x108 esporos.ml-1 em relação à mortalidade de S. frugiperda da 

população de laboratório. A concentração 3,0x108 esporos.ml-1 foi não significativo 
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(5%), indicando que não houve diferenças significativas entre os isolados para essa 

concentração. 

O efeito da concentração nos isolados foi significativo ao nível de 1% de 

probabilidade, indicando que existe diferença entre as concentrações, dentro de cada 

isolado, em relação à mortalidade de S. frugiperda da população de laboratório com um 

grau de confiança superior a 99% de probabilidade.  

Os isolados R26 e R273 e a linhagem padrão var. tolworthi apresentaram 

diferenças significativas ao nível de 1% de probabilidade entre todas as concentrações 

testadas. Para o isolado R230 as duas menores concentrações testadas não diferem 

entre si e as demais diferem ao nível de 1% de probabilidade. Em relação aos dados de 

mortalidade de S. frugiperda obtidos nas diferentes concentrações do isolado R277, 

apenas a maior concentração se diferiu das demais ao nível de 1% de probabilidade.    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Mortalidade média (%) para cada isolado dentro das diferentes concentrações testadas.  

Em relação ao peso médio de lagartas vivas pode-se observar diminuição de 

peso entre as lagartas tratadas, com as suspensões de B. thuringiensis, e à testemunha 

(Figura 2).  

Essa redução mostra que muitas vezes as larvas não morrem, mas que a 

aplicação de alguns isolados de B. thuringiensis leva a população de larvas a um 

crescimento mais lento e até a um mau desenvolvimento das fases posteriores a 

aplicação. Estas variações permitiram o controle das larvas e, dessa forma, 

minimizariam os danos causados às culturas. 
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Tabela 4. Peso médio das lagartas vivas da população de laboratório de S. frugiperda após tratamento 
com as quatro diferentes concentrações testadas. 

Isolados Concentrações 
1,5x107 3,0x107 1,5x108 3,0x108 

R26 0,081 Da 0,072  DEa 0,032 BCDa   ---- 
R230 0,161 Ca 0,131 CDab 0,087 Bb ---- 
R273 0,188 BCa 0,137 Cb 0,026 CDc ---- 
R277 0,224 Ba 0,206 Ba 0,083 BCb ---- 

var. tolworthi 0,021 Da 0,019 Ea 0,014 Da ---- 
Testemunha    0,36 A 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 1%. Letras minúsculas 
referem-se à comparação dos tratamentos na linha e maiúscula à comparação na coluna. 
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Figura 2. Peso médio de larvas vivas (g) para cada isolado dentro das diferentes concentrações.  

 
Diante desses resultados podemos verificar a importância do estudo de 

diferentes populações de S. frugiperda quanto à susceptibilidade a isolados de B. 

thuringiensis, o que tornará possível agrupar dados para um melhor entendimento da 

ação das proteínas Cry em larvas de insetos-praga importantes para agricultura 

brasileira. 

 

 

 

 

 

 

A 
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CONCLUSÕES 
 

� Há diferenças no potencial de controle dos isolados de B. thuringiensis em 

relação às populações de S. frugiperda;  

� A presença conjunta dos genes cry1Ab e cry1Ac nos isolados de B. thuringiensis 

foi associada a baixo potencial de controle de larvas de S. frugiperda da 

população de laboratório e alta mortalidade a população de campo.   
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CAPÍTULO 4 - Análise da Expressão dos genes cry1Ab e cry1Ac de B. 

thuringiensis por qPCR tempo real 
 
 

RESUMO - A técnica de PCR tempo real é uma opção bastante atraente dentro do 

contexto do controle biológico de pragas, pois possibilita o monitoramento da 

quantificação da expressão de genes cry de B. thuringiensis e a associação desta 

expressão à mortalidade de larvas de pragas agrícolas. Sendo assim, a expressão dos 

genes cry1Ab e cry1Ac por qPCR (PCR quantitativo) tempo real foi realizada para 15 

isolados e três linhagens padrão de B. thuringiensis com o intuito de associar a taxa de 

expressão destes genes à mortalidade de larvas de duas populações de S. frugiperda. 

Para tanto o RNA total dos isolados e das linhagens padrão foi extraído em dois 

diferentes tempos de cultivo e, em seguida, transformado em cDNA. As amostras de 

cDNA foram submetidas a amplificação com o fluoróforo TaqMan® por qPCR tempo 

real para os genes cry1Ab, cry1Ac e fabI, usado com controle endógeno; os valores Ct 

obtidos foram analisados no programa RQ Study pela equação 2-ΔΔCt. A expressão do 

gene cry1Ab, não foi constatada em nenhum dos isolados nas condições analisadas e, 

para o gene cry1Ac, todos os isolados apresentaram taxa de expressão em pelo menos 

um dos horários de isolamento. Os resultados de expressão foram associados ao 

potencial de controle das larvas de S. frugiperda das populações testadas, sendo que 

os elevados níveis de expressão do gene cry1Ac foram associados diretamente a 

elevado potencial de controle da população de laboratório. 

 
Palavras-chave: taxa de expressão, TaqMan®, 2-ΔΔCt.   
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INTRODUÇÃO 
 
Os organismos respondem a diferentes estímulos ambientais por meio de 

alterações no proteoma, conjunto de proteínas das células. Esse processo permite 

adaptações a condições adversas, como choque térmico, exposição a drogas, ataque 

de patógenos, entre outros. O fluxo da informação gênica do DNA nos cromossomos 

(genoma) até o proteoma é intermediado pelo conjunto das moléculas de RNA 

(transcriptoma). Assim, a concentração relativa dos transcritos de um determinado gene 

em uma célula é um indicativo do quanto esse gene está sendo expresso, ou seja, do 

quanto a célula está investindo do seu maquinário bioquímico para produzir a proteína 

codificada pelo gene (FELIX et al., 2003). 

Os métodos tradicionais utilizados na análise diferencial da expressão gênica 

incluem, entre outros, “northern blotting” (ALWINE et al., 1997), “diferencial display” 

(LIANG & PARDEE, 1992), RNA “fingerprinting” por PCR (WELSH et al., 1992), RDA 

(“representational difference analysis”) (LISISTYN et al., 1993), SAGE (“serial analysis 

of gene expression”) (VELCULESCU et al., 1995) e “macroarray” (FELIX et al., 2003). 

Cada uma destas técnicas apresenta vantagens únicas, tais como simplicidade e 

baixo custo e também algumas limitações, como a análise unidirecional e baixa 

especificidade. No entanto todas têm sido citadas como ferramentas indispensáveis na 

análise da expressão gênica (KOZIAN & KIRSCHBAUM, 1999).  

As mais recentes pesquisas de quantificação gênica estar sendo realizadas pela 

técnica de PCR tempo real. Esta pode ser aplicada para quantificar absolutamente 

cópias de DNA de qualquer amostra em que se queira detectar e identificar organismos 

geneticamente modificados, presença de transgênicos em grãos alimentos, detecção de 

patógenos, kits de diagnóstico, entre outras aplicações. Paralelamente, a quantificação 

relativa permite a comparar taxas de expressão gênica em diferentes condições e/ou 

grupos celulares, tanto para procariotos como eucariotos.  Os avanços da técnica de 

PCR tempo real fornecem aos laboratórios de pesquisa uma nova ferramenta de rotina, 

com uma eficiência nunca antes atingida em termos de rapidez e desempenho. 

Sendo assim essa técnica é uma opção bastante atraente dentro do contexto do 

controle biológico de pragas, pois possibilita o monitoramento da quantificação da 
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expressão de genes cry de B. thuringiensis e a associação desta expressão à 

mortalidade de larvas de pragas agrícolas. Diante disso, a expressão dos genes cry1Ab 

e cry1Ac por qPCR (PCR quantitativo) tempo real foi realizada para 15 isolados de B. 

thuringiensis e três linhagens padrão com o intuito de associar a taxa de expressão 

destes genes à mortalidade de larvas de duas populações de S. frugiperda. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

1. Linhagens Bacterianas 
 
Foram analisados 15 isolados de B. thuringiensis obtidos de amostras de solos 

de diferentes locais do Estado de São Paulo pertencentes ao Laboratório de Genética 

de Bactérias e Biotecnologia Aplicada (LGBBA), junto ao Departamento de Biologia 

Aplicada a Agropecuária na Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências 

Agrárias e Veterinárias, Câmpus de Jaboticabal-SP. Além destes, foram utilizadas 

quatro linhagens padrão: B. thuringiensis var. kurstaki HD1, var. tolworthi, var. kurstaki 

HD73 e var. tenebriones (Tabela 1). 
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Tabela 1. Isolados de B. thuringiensis utilizados no trabalho, local de isolamento e resultado da 
caracterização por PCR qualitativo.  

Isolados Local de 
isolamento 

cry1 Ab cry1Ac 
  

R25 Itapeva + + 
R26 Campinas - + 
R74 Capão Bonito + + 
R123 Itapeva - + 
R125 Itapeva - + 
R144 Piracicaba - + 
R148 Piracicaba - + 
R155 Piracicaba - + 
R156 Piracicaba - + 
R158 São Paulo - + 
R230 Campinas - + 
R240 Campinas - + 
R248 Campinas - + 
R273 Campinas - + 
R277 Campinas - + 

var. kurstaki - HD1 BGSC + + 
var. kurstaki – HD73 BGSC - + 

var. tolworthi BGSC + - 
var. tenebriones BGSC - - 

  (+) presença de banda em gel de agarose 1,5% e (-) ausência de banda.  
  BGSC – Bacillus Genetics Stock Center. 
 

 

2. Determinação do controle endógeno 

 

Para a detecção do gene fabI um par de oligonucleotídeo iniciador foi elaborado 

pelo software GenRunner (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Sequências dos iniciadores para a detecção do gene fabI. 
 

Iniciador Sequência Produto esperado (pb) 

fabI  (forward) GCGGATACATTAGAAGGACAAG 
250 

fabI (reverse) CTTTCTTCGCTTCTCTTGCTAC 

 

As reações de amplificação para o gene fabI, foram conduzidas em um volume 

de 20 �l contendo: 60 ng de DNA molde, 250 �M de uma solução de dNTPs (10mM); 

2,0 mM de MgCl2 ; 0,3 �M de cada iniciador; 1,0 U da enzima Taq DNA polimerase 



45 
 

(Invitrogen®); solução tampão para a reação de PCR (1X) e água destilada Milli-Q 

previamente esterilizada (qsp 20 �l).  

As reações de amplificação foram realizadas em aparelho termociclador (PTC-

100 “Programmable Thermal Controller” - MJ Research, inc.), equipado com circuito 

“Hot Bonnet”, onde foi utilizado o seguinte programa: um passo inicial de desnaturação 

de 5 min a 95�C e 31 ciclos consistindo de um ciclo de desnaturação a 95oC por 1 min; 

pareamento dos oligonucleotídeos iniciadores a 500C por 1 min e extensão a 72oC por 1 

min e, ao final dos ciclos, um passo extra de extensão a 72�C por 5 min. Os produtos de 

amplificação foram analisados em gel de agarose a 1,5%, conforme SAMBROOK & 

RUSSEL (2001). 

 
3. Elaboração das sondas 

 
 Dentre as opções existentes para realização de experimentos com o sistema 

TaqMan® foi selecionado o kit Custom TaqManGene Expression Assays. As sondas 

foram elaboradas pelo software File Builder 3.1 (Applied Biosystems) de acordo com as 

regiões pré estabelecidas no capitulo 2. Para o gene cry1Ab  a sequência da sonda foi 

CAACCTTAAGAGTAAATATTACTGCAC e para o gene cry1Ac igual à 
GTTCCAATTCACTTCCCATCGACA. 

 

 

4. Cultivo dos isolados bacterianos para extração do RNA total 
 

As fases de desenvolvimento da bactéria B. thuringiensis foram determinadas de 

acordo com GUIDELLI-THULER et al (2008). Sucessivas análises microscópicas das 

culturas bacterianas foram realizadas para a confirmação do comportamento dos 

isolados e validação das fases de desenvolvimento determinadas pelos autores. 

Após a definição do tempo de isolamento do RNA, células dos diferentes 

isolados e das linhagens padrão de B. thuringiensis foram cultivadas em meio semi-

sólido Nutriente Agar e incubadas a 30oC por 18 h. Colônias isoladas foram inoculadas 

em 50 ml de meio Caldo Nutriente e cultivadas sob agitação de 200 rpm a 30oC, por 12 
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h (DO 1,8) e 1 ml do pré-inoculo de cada isolado foi inoculado duas vezes em 50 ml de 

Caldo Nutriente. As células foram cultivadas por 6 horas e 30 min e por 8 horas, em 

seguida foram imediatamente submetidas à extração do RNA total. 

    

5. Extração do RNA total 
 

O isolamento do RNA total dos 15 isolados como também das linhagens padrão 

B. thuringiensis var. kurstaki - HD1, B. thuringiensis var. tolworthi e B. thuringiensis var. 

tenebrionis foi obtido pelo Kit RNAspim (Amersham Biosciences®), seguindo as 

instruções do fabricante. 

Para tanto 1 ml das culturas bacterianas foram centrifugadas a 15294 Xg por 2 

min à 4oC. O precipitado bacteriano foi ressuspendido em 100µl de TE (10mM TrisHCl, 

1mM EDTA - pH 7.4) com 20 mg.ml-1 de lisozima e incubados a 37oC por 1 hora. Após 

esse período foram adicionados às amostras 350μl de tampão RA1 e 3,5μl de β-

mercaptoetanol, seguida de agitação vigorosa em aparelho do tipo ‘vortex’. Essa 

mistura foi aplicada em mini-filtro presente no kit e centrifugada a 15294 Xg por 1 min; 

350µl de etanol 70% foram adicionados e misturados duas vezes em aprelho do tipo 

‘vortex’ por 5 segundos cada. 

O volume total das amostras foi aplicado à coluna de sílica e centrifugado a 

8.000 Xg por 30 s, em seguida 350µl de MDB foram adicionados à membrana e 

centrifugados por mais 1 min a 11.000 Xg, para secar a membrana, o liquido foi 

descartado e a membrana foi transferida para um tubo novo estéril. Uma solução 

composta por 10µl de DNaseI e 90µl de tampão de reação da DNaseI foi preparada e 

95µl desta foi aplicado no centro da coluna de sílica e incubado a temperatura ambiente 

por 15 min. 

Em seguida foram realizadas três lavagens. Na primeira foi adicionado à coluna 

200µl de RA2, seguida de centrifugação por 1 min a 11.000 Xg. Durante a segunda 

lavagem 600µl de RA3 em temperatura ambiente foi aplicado e centrifugado por mais 1 

min a 11.000 Xg, na última lavagem, 250µl de RA3 foram adicionados à coluna e 

submetidos à centrifugação por 2 min a 11.000 Xg. A coluna de sílica foi transferida 

para um tubo estéril, livre de DNA e 100µl de água DEPC (livre de RNase) foi aplicado 
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e centrifugado por 1 min a 11.000 Xg. A partir desse momento o RNA estava pronto 

para estocagem em temperatura igual a - 80oC. 

A integridade do RNA foi analisado em gel de agarose (1,2%) contendo brometo 

de etídeo (0,5 g.ml-1) e submetido à eletroforese horizontal por 2 h, a 80 V, conduzida 

em tampão TAE 1X (Tris 89 mM, EDTA 2,5 mM e Acido Bórico 89 mM com pH 8,3), 

preparado com água DEPC. O gel de agarose foi visualizado sob luz UV e 

fotodocumentado em equipamento fotodocumentador (GEL DOC 2000 – Bio-Rad®), 

através do software Quantity-one.  

 As amostras foram quantificadas em espectrofotômetro (BECKMAN®, modelo 

DU-640B), nos comprimentos de onda de 260 e 280 nm, sendo a relação 260/280 

calculada. Para estimar a quantidade de produto obtida foi utilizado o padrão em que 

uma unidade de densidade óptica (DO) equivale a 40 �g de RNA por ml de solução 

(SAMBROOK & RUSSEL, 2001). 

 
6. Reações de RT-PCR 

 

Após a obtenção das amostras de RNA total a técnica de RT-PCR (transcrição 

reversa) foi utilizada para obtenção das amostras de cDNA. A mesma foi realizada com 

os componentes presentes no kit Super ScriptTMIII First-Strand Synthesis Master Mix 

(Invitrogen®), seguindo as instruções do fabricante. Para tanto 1.000 ng de RNA foram 

adicionados a 50 ng de Random hexamers e 1µl de tampão de anelamento em tubos 

plásticos com capacidade para 0,2 ml. Os tubos foram levados ao termociclador e 

submetidos a uma temperatura de 65oC por 5 min, seguida de 4oC por mais 5 min.  

Após esse período 10µl de First Strand Reaction Mix (10 mM MgCl2 e 1mM de 

dNTPs) e 2µl de SuperScriptTMIII/RNaseOUTTMEnzyme Mix foram adicionados, os tubos 

foram levados de volta ao termociclador, onde permaneceram por  10 min a 25oC, 50 

min a 50oC, 5 min a 85oC e 2 min a 37oC. Em seguida 5U de enzima RNaseH foram 

adicionadas as amostras e mantidas a 37oC por 20 min, essa enzima foi utilizada para 

remover as fitas do RNA molde que eventualmente não foram transformadas em cDNA.  

As amostras foram quantificadas em espectrofotômetro (BECKMAN®, modelo 

DU-640B), nos comprimentos de onda de 260 e 280 nm, sendo a relação 260/280 
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calculada. Para estimar a quantidade de produto obtida foi utilizado o padrão em que 

uma unidade de densidade óptica (DO) equivale a 50 �g de DNA por ml de solução 

(SAMBROOK & RUSSEL, 2001). A verificação do perfil obtido pelas amostras de cDNA 

foi realizada através da aplicação de 4 �l das amostra em gel de agarose a 1,5%, 

contendo brometo de etídeo (0,5 �g.ml-1) e submetido à eletroforese horizontal por 2 h, 

a 80 V, conduzida em tampão TEB 1X (Tris 89 mM, EDTA 2,5 mM e Acido Bórico 89 

mM com pH 8,3), também adicionado de brometo de etídeo (0,5 �g.ml-1). O gel de 

agarose foi visualizado sob luz UV e fotodocumentado em equipamento 

fotodocumentador (GEL DOC 2000 – Bio-Rad®), através do software Quantity-one.  

 

7. Ensaio de qPCR tempo real 
 

Para a verificação das melhores condições de amplificação por PCR tempo real 

foi realizado uma quantificação absoluta por PCR em tempo real. Diferentes 

concentrações da amostra de cDNA da linhagem padrão B. thuringiensis var. kurstatki 

HD1 (200, 100, 50, 25 e 12,5 ng.µl-1) foram submetidas à amplificação com o fluoróforo 

TaqMan® (FAMTM dye-labeled). Para tanto as reações foram conduzidas em um 

volume final de 20µl contendo: DNA molde nas diferentes concentrações (12,5 a 200 

ng), 10,0µl TaqMan® Universal PCR Master Mix (2x), 2,0µl de TaqMan® MGB probes 

(sonda) e água livre de ácidos nucléicos previamente esterilizada (qsp 20 �l). 

Desta forma pode-se padronizar que concentração de 200ng de cDNA foi a 

melhor, devido a verificação de uma amplificação precoce das amostras. Para o ensaio 

com as diferentes concentrações de sonda pode-se verificar que a utilização de 2,0µl 

aumentou a especificidade e a eficiência da reação. 

Após a determinação das melhores condições foi realizado uma quantificação 

relativa por PCR em tempo real paras os genes cry1Ab e cry1Ac, em comparação ao 

gene fabI que foi utilizado como controle endógeno. Para tanto as reações foram 

realizadas para os isolados positivos, em triplicatas em placas ópticas. O ciclo utilizado 

foi o ciclo automático do aparelho (default PCR thermal cycling conditions) onde as 

amostras foram submetidas a 50oC por 2 min, 10 min a 95oC e 40 ciclos constituídos de 

15 s a 95oC e 1 min a 60oC, para extensão e captação da fluorescência. 
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8. Análise dos resultados de qPCR 
 
A análise dos resultados de expressão quantitativa dos genes estudados foi 

realizada pelo software RQ Study, cujo qual está acoplado ao computador do aparelho 

ABI (7500). Este software realiza uma comparação entre os valores Ct (cycle threshold) 

das amostras e utiliza o método algoritmo 2-ΔΔCt para a determinação da expressão do 

gene alvo (LIVAK & SCHMITTGEM, 2001).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 
1. Controle endógeno 

 
Para a validação dos resultados de qPCR tempo real, fez-se necessário a 

determinação de um controle endógeno, que serviu como padrão normalizador para a 

análise das variações de expressão dos genes testados (LIVAK & SCHMITTGEM, 

2001). Sendo assim foi tomado por base o trabalho desenvolvido por Yang et al. (2005), 

onde os autores selecionaram o gene sadI como controle endógeno para a detecção do 

gene cry1Ab em plantas de algodão (Gossypium hirsutum L.) geneticamente 

modificadas. 

O gene sadI é responsável por codificar a enzima estearoil (PTN acil - 

carreadora) desnaturase, que apresenta uma dupla ligação na forma cis entre o 

carbono 9 e 10 da família dos ácidos graxos C18 gerando ácido oléico monoinsaturado. 

Além disso, regula a extensão da insaturação da membrana lipídica e de óleos contidos 

em sementes de plantas de algodão. 

Nesse sentido, o gene fabI foi escolhido para o desenvolvimento dessa pesquisa. 

O mesmo é responsável por codificar a enzima enoil (ptn acil- carreadora) - redutase 

NADH - dependente e pertence a via de biossíntese dos ácidos graxos típica desta 

espécie bacteriana. Trata-se de um gene presente na via metabólica da biossíntese de 
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ácidos graxos da espécie B. thuringiensis, e tem um nível de expressão constitutivo, 

sendo compatível como controle para os genes cry que foram avaliados neste trabalho.  

Todos os isolados de B. thuringiensis foram positivos para o gene fabI, pois 

apresentaram bandas em gel de agarose 1,5% de tamanho equivalente ao esperado 

(250 pb), indicando que o mesmo pode ser utilizado nas reações de qPCR tempo real 

como controle endógeno (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Eletroferograma da amplificação das amostras de B. thuringiensis com o iniciador fabI. 

MM- marcador molecular, 1 a 15 - isolados de B. thuringiensis, 16 - B. thuringiensis var. 
kurstaki HD1, 17 - B. thuringiensis var. tolworthi e 18 - Controle negativo da reação.  

 
 
 

2. Isolamento do RNA 
 

Duas diferentes horas de incubação foram definidas para obtenção do RNA, 

sendo 6 horas e 30min de cultivo e 8 horas de cultivo. Em ambas as horas as bactérias 

estavam em sua fase de desenvolvimento estacionária, sendo a primeira no início da 

fase log e a segunda ao final. 

 Nos eletroferogramas do RNA em gel de agarose, foram visualizadas duas 

bandas bem definidas contendo aproximadamente 2904 e 1542 pb, que correspondem 

ao 23S e 16S rRNA, respectivamente (Figura 2). Na quantificação por 

espectrofotômetro, as amostras de RNA que apresentaram razão de 260nm e 280nm 

entre 1,7 e 1,8, foram consideradas aptas para a posterior síntese de cDNA. Esta 

 

MM    1     2     3     4      5     6      7     8     9    10    11     12   13    14   15   16    17    18          

250 pb 
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relação permite uma estimativa de pureza da amostra. Preparações puras de RNA têm 

DO260/DO280 de 1,65 a 2,0 (SAMBROOK & RUSSEL, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Eletroferograma de diferentes amostras de RNA extraído de B. thuringiensis nos dois 

horários pertencentes à fase logarítmica.  
 

 

 

3. Obtenção do cDNA 
 

As amostras de cDNA foram quantificadas em espectrofotômetro e as que 

apresentaram razão de 260nm e 280nm entre 1,7 e 2,0, foram consideradas aptas para 

serem submetidas a análise de qPCR tempo real. Esta relação permite uma estimativa 

de pureza da amostra. No eletroferograma, pôde-se observar um arraste de bandas que 

foram obtidos pela amplificação por RT-PCR, com a utilização de “random primers” 

(Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

23S rRNA 

16S rRNA 

 6 horas e 30 min                    8 horas 
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Figura 3. Eletroferograma referente ao cDNA obtido para as amostras. MM – marcador 

molecular, 1 a 5 - amostras de cDNA para diferentes isolados de B. thuringiensis e 6 – 
controle negativo da reação. 

 
 
 

4. Quantificação relativa da expressão do gene cry1Ab 
 
A análise de expressão do gene cry1Ab foi realizada para dois isolados e para 

as duas linhagens padrão positivas para o gene na reação de PCR convencional, de 

acordo com a Tabela 1. O valor Ct do gene cry1Ab obtido para cada amostra foi 

descontado do valor Ct obtido para o gene fabI, normalizando assim o valor da amostra 

com o controle endógeno. Em seguida, esse valor foi descontado do valor do calibrador, 

que para esta análise foi utilizado o valor obtido para a linhagem padrão var. kurstaki 

HD1 6:30h. Os valores da taxa de expressão deste gene estão demonstrados no 

Gráfico 1, em valores de log10.  
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Gráfico 1. Taxa de expressão obtida para o gene cry1Ab nas diferentes condições e amostras 
testadas. 

 
De acordo com o Gráfico 1 pode-se observar que os dois isolados de B. 

thuringiensis positivos para o gene cry1Ab não apresentaram expressão gênica nas 

condições testadas. Em relação aos padrões testados a linhagem padrão var. kurstaki 

HD1 com o horário de isolamento do RNA 6:30h foi utilizada como calibrador dos dados 

e com 8h de desenvolvimento sua taxa de expressão foi da ordem de 0,60. Para a 

linhagem padrão var. tolworthi foi verificada uma taxa de expressão de 1,97 e 1,83 para 

os diferentes horários de isolamento, mostrando que a taxa de expressão foi 

relativamente maior no primeiro horário de isolamento. 

A taxa de expressão da linhagem var. tolworthi foi 3 vezes maior que a obtida 

para a padrão var. kurstaki HD1, podendo estar associada ao elevado controle das 

larvas de S. frugiperda das duas população testadas no capítulo 3. Os isolados R25 e 

R74 e a linhagem padrão var. kurstaki HD1 controlaram com eficiência a população de 

laboratório e não controlaram a população de campo; já a linhagem var. tolworthi 

controlou com eficiência as duas populações testadas. Isto sugere que os elevados 

níveis na taxa de expressão do gene cry1Ab está ligada ao elevado controle de larvas 

de S. frugiperda. 
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5. Quantificação relativa da expressão do gene cry1Ac 
 
A análise de expressão do gene cry1Ac foi realizada para os 15 isolados e 2 

linhagens padrão positivas para o gene na reação de PCR convencional, de acordo 

com a Tabela 1. O valor Ct do gene cry1Ac obtido para cada amostra foi descontado do 

valor Ct obtido para o gene fabI, normalizando assim o valor da amostra com o controle 

endógeno. Em seguida, esse valor foi descontado do valor do calibrador, que para esta 

análise foi utilizado o valor obtido para o isolado R123 6:30h. Os valores da taxa de 

expressão deste gene estão demonstrados no Gráfico 2, em valores de log10.  

De acordo com o Gráfico 2 pode-se observar que os 15 isolados de B. 

thuringiensis positivos para o gene cry1Ac apresentaram expressão gênica em pelo 

menos uma das condições testadas. A menor taxa (- 0,44) foi observada no isolado R240 

com o horário de 8h, onde o gene apresentou-se sub-expresso, e a maior taxa de 

expressão foi constatada para o isolado R248 com o horário de isolamento equivalente 

às 8h.   
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Não foi constatada expressão do gene cry1Ac na linhagem padrão var. kurstaki 

HD1 para as condições testadas. Para a linhagem padrão var. kurstaki HD73, foi 

verificada uma alta taxa de expressão, sendo esta da ordem de 4,39 e 4,33 para os 

horário 6:30h e 8h, respectivamente.  

Dentre os isolados analisados, taxas de expressão superiores a 3,5 foram 

constatada em seis isolados, em pelo menos um horário de isolamento, sendo estes: 

R26, R155, R230, R248, R273 e R277. Esses foram descritos no Capítulo 3, como altamente 

eficientes no controle da população de laboratório e apenas o isolado R248 não foi 

eficiente para o controle das larvas da população de campo. O controle de larvas de S. 

frugiperda está diretamente ligado à taxa de expressão dos gene cry1, e que apenas a 

detecção desse gene não é indicativo de que a utilização de um isolado que o contém 

resultará num controle eficiente da praga. 

 

 

  CONCLUSÕES 
 

� O gene fabI foi adequado para ser usado como controle endógeno nos 

ensaios de qPCR tempo real nas condições aqui testadas; 

� Elevadas taxas de expressão do gene cry1Ac foram constatadas nos isolados 

que melhor controlaram a população de S. frugiperda de campo. 
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