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RESUMO 

 

A resistência a inseticidas é uma característica desenvolvida por diversos artrópodes, através 

de diferentes mecanismos, pela contínua exposição a estes compostos que acabam 

selecionando variantes adaptativas que rapidamente se espalham entre as populações. Os 

mecanismos de resistência podem ser comportamentais, fisiológicos ou bioquímicos e afetam 

a efetividade dos inseticidas, promovendo insensibilidade a estes compostos. Entretanto, 

alguns estudos têm demonstrado que a seleção da característica de resistência através de 

mutações em determinados genes, pode também acarretar no surgimento de outros fenótipos 

considerados negativos, isto é, a resistência pode ocasionar um custo de aptidão ou fitness ao 

indivíduo resistente. Contudo, é possível que organismos resistentes desenvolvam 

mecanismos que visem atenuar estes custos e que, portanto, contribuam na manutenção da 

resistência nas populações. Desta forma, este trabalho teve como objetivo investigar e 

descrever os mecanismos relatados em diferentes espécies de artrópodes que atenuem o custo 

de fitness causado pelas mutações que conferem resistência. Para isso, foi realizada uma 

pesquisa booleana no banco de dados PubMed, usando os operadores AND e OR, usando 19 

combinações de palavras-chave em inglês. Após uma seleção feita com base no título e 

abstract foram selecionados 52 artigos,com representantes das Ordem Diptera, Hemiptera, 

Coleoptera, Lepidoptera, Trombidiformes e Ixodida. O grupo mais estudado são espécies da 

família Culicidae. O mecanismo de atenuação mais comum a diferentes grupos de artrópodes 

é a expressão diferencial de proteínas, a maioria de função enzimática, que por mecanismos 

metabólicos contribuem para atenuar os efeitos negativos de mutações de resistência. Os 

grupos de inseticidas mais investigados são os organofosforados e piretróides. 

 
Palavras-chave: artrópodes; resistência a inseticidas; custo de aptidão; modificadores 

genômicos. 

 
 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Insecticide resistance is a feature developed by several arthropods, through different 

mechanisms, by the continuous exposure to these compounds that normally select adaptive 

variants that quickly spread among the populations. The mechanisms of resistance can be 

behavioral, physiological or biochemical and affect the effectiveness of insecticides, 

promoting insensitivity to these compounds used. However, some studies have shown that the 

selection of resistance characteristics through mutations in some genes may also lead to the 

emergence of other phenotypes considered negative, which means that resistance may cause a 

fitness cost to the resistant individual. Besides, it is possible that resistant organisms develop 

mechanisms to mitigate these costs contributing to the maintenance of resistance in 

populations. Thus, this study had as objective to investigate and describe the mechanisms 

reported in different arthropods species that mitigate the cost of fitness caused by mutations 

that confer resistance. For this, a Boolean search was realized on the Pubmed database, using 

the AND and OR operators, using 19 keywords combinations in English. After a selection 

based on title and abstract, 52 articles were selected, containing representatives of the Diptera, 

Hemiptera, Coleoptera, Lepidoptera, Trombidiformes and Ixodida Orders. The most studied 

group are species of the family Culicidae. The most common attenuation mechanism for 

different arthropod groups is the differential expression of proteins, mostly enzymatic 

function, which by metabolic mechanisms contribute to attenuate the negative effects of 

resistance mutations. The most investigated insecticide groups are organophosphates and 

pyrethroids. 

 

Keywords: arthropods; insecticide resistance; fitness cost; genomic modifiers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1. RESISTÊNCIA A INSETICIDAS: CONCEITO E MECANISMOS  

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a resistência é conceituada como sendo a 

capacidade desenvolvida por uma linhagem de um organismo em sobreviver a doses de uma 

substância nociva que pode ser letal para grande parte dos indivíduos da mesma espécie 

(WHO, 1957). A resistência possui valor adaptativo, e uma de suas causas seria por 

mutações gênicas que ocorreram durante o processo evolutivo de diversas espécies 

(BRAGA & VALLE, 2007). O uso contínuo e indiscriminado de compostos químicos gera 

uma pressão seletiva, na qual apenas alguns indivíduos fenotipicamente resistentes 

sobrevivem a doses letais, perpetuando este fenótipo nas populações futuras, contribuindo 

para o aumento da frequência da variante genética que confere resistência (HEMINGWAY 

& RANSON, 2000). Atualmente existem mais de 600 espécies de artrópodes com 

resistência descrita a diferentes tipos de pesticidas (ver Arthropod Pesticide Resistance 

Database. http://www.pesticideresistance.org/. Acesso em 10 de outubro de 2019). 

O Filo Arthropoda é constituído por 5 milhões de espécies de animais invertebrados, 

que compõem cerca de 5 classes principais do Reino Animal, sendo elas Diplopoda, 

Chilopoda, Crustacea, Arachnida e Insecta. Quase 85% de todas as espécies animais 

descritas até hoje são artrópodes, sendo este o grupo mais estudado pelos zoólogos 

(PECHENIK, 2016). 

Devido à riqueza de espécies deste Filo, grande é sua importância ecológica, 

econômica, médica e veterinária. A família Culicidae é composta por aproximadamente 

3.500 variedades de espécies de mosquito, dentre os quais se encontram grandes e 

preocupantes vetores de parasitas causadores de doenças que afetam seres humanos e 

animais (FOSTER & WALKER, 2002).  

No Brasil, o surgimento de vetores se intensificou a partir do rápido processo de 

urbanização iniciado durante a década de 50. O mau planejamento das cidades e o alto 

crescimento populacional favoreceram a adaptação de vetores no meio urbano, promovendo 

a aparição de epidemias de arboviroses (ARAÚJO et al., 2009). 

O mosquito Aedes aegypti é o principal vetor da dengue, doença amplamente 
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conhecida e considerada a mais comum causada por artrópodes no mundo (VALLE; 

PIMENTA; CUNHA, 2015). Além disso, nos anos de 2014 e 2015 surgiram no Brasil casos 

de chikungunya e zika, respectivamente, que também são transmitidas por esta espécie 

(SILVA et al., 2018). Assim como a dengue, a malária é uma doença transmitida por 

mosquitos do gênero Anopheles sp. No Brasil, durante os anos de 2000 a 2011, cerca de 

5.074.292 casos de malária foram notificados, sendo 99,7% de ocorrência na região 

amazônica (BRASIL, 2013). 

Além de algumas espécies causarem problemas à saúde pública, muitas outras 

espécies de artrópodes são consideradas pragas de agricultura por limitarem a produção 

agrícola e consequentemente afetar o setor econômico. Desta forma, a necessidade de ações 

de prevenção e controle de espécies que causam prejuízo aos seres humanos ocorre através 

da aplicação de inseticidas sintéticos das classes Organoclorados (OCs), Piretróides (PYRs), 

Carbamatos (CXs), Organofosfatos (OPs), dentre outros (STOOPS et al., 2007). Entretanto, 

a má utilização desses compostos pode desencadear o surgimento de resistência na 

população tratada. 

Os mecanismos que alteram a sensibilidade a inseticidas são causados por diversos 

fatores, podendo ser de origem comportamental, fisiológica ou bioquímica. Os mecanismos 

comportamentais são os menos comuns e estão associados não apenas a capacidade de 

aprendizagem do animal, em que há mudança de comportamento para evitar entrar em 

contato com inseticidas, mas também a modificações nos receptores periféricos de estímulos 

e/ou no processamento dos mesmos. Este tipo de mecanismo se apresenta de dois tipos, 

estímulo-independente ou estímulo-dependente. A resistência de tipo estímulo-independente 

tem ação xenofóbica, ou seja, é uma prevenção ao contato com o inseticida, portanto, não há 

necessidade do indivíduo entrar em contato com o inseticida para desenvolver a resistência. 

Diferente da resistência de tipo estímulo-dependente, no qual o animal desenvolve 

percepção aguçada ao inseticida no ambiente, que gera desconforto e ação repelente 

(LOCKWOOD; SPARKS; STORY, 1984). 

Um dos principais caracteres diagnósticos dos artrópodes é a presença do 

exoesqueleto composto por quitina, estrutura que é renovada ao longo do crescimento do 

animal (GALLO et al., 2002). A resistência fisiológica, resultante da ação dos hormônios do 

animal, modifica a composição do exoesqueleto aumentando a espessura com a adição de 
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proteínas e lipídeos que diminuem a absorção, gerando uma redução na penetração cuticular 

pelo inseticida. A redução na taxa de absorção do inseticida, quando comparado com os 

mecanismos metabólicos e de alteração no sítio alvo de ação do inseticida, é considerada de 

importância secundária visto que isoladamente ele não causa níveis preocupantes de 

resistência, entretanto em combinação com outros mecanismos ele pode causar um aumento 

na resistência, inviabilizando as estratégias de controle (BRAGA & VALLE, 2007). 

A resistência a inseticidas também pode ser causada por mutações em genes que 

codificam proteínas que são o alvo de ação dos inseticidas, levando a uma insensibilidade a 

ação destes compostos, e/ou em genes que modificam o metabolismo dos mesmos (LI; 

SCHULER; BERENBAU, 2007). Os mecanismos de resistência bioquímica atuam no 

aumento da desintoxicação metabólica dos diferentes tipos de inseticidas, convertendo 

moléculas tóxicas em moléculas menos tóxicas, tornando-as mais solúveis, e ocorrem 

através da ação de enzimas de diferentes famílias, sendo as principais as glutationa-S-

transferases (GSTs), as esterases (ESTs) e as citocromo P450 (CYPs). Estas famílias de 

proteínas cumprem muitas funções no corpo dos insetos, tais como: a síntese e quebra de um 

grande número de compostos metabólicos endógenos, na proteção contra stress oxidativo, na 

transmissão de sinais nervosos e no transporte de compostos através da célula (RANSON et 

al., 2002). O aumento na capacidade de desintoxicação metabólica do inseticida pode ser 

devido à superexpressão de uma ou mais enzimas destas famílias gênicas, modificação nas 

propriedades catalíticas de alguma enzima, ou por ambos (HEMINGWAY, 2000). 

A modificação de proteínas que são sítios alvo da ação de inseticidas também se 

apresenta como um tipo de mecanismo de resistência, pois impedem ou diminuem a 

interação entre o inseticida e a proteína. Este mecanismo é resultante da mudança na cadeia 

de aminoácidos responsável pela ligação da molécula inseticida em seu local alvo 

(PASTEUR & RAYMOND, 1996). Um exemplo deste mecanismo são mutações em genes 

que codificam proteínas do sistema nervoso, tais como canais de sódio dependentes de 

voltagem (Naᵥ), conferindo insensibilidade a inseticidas do tipo organoclorados e piretróides. 

Quando expostos aos inseticidas organoclorados e piretróides, os canais de sódio ficam 

abertos por mais tempo e causam uma hiperatividade nervosa ou bloqueio do sistema 

nervoso do animal, levando ele a falência. Portanto, o mecanismo conhecido como 

“knockdown resistance”, comumente chamado de “Kdr”, ocorre através de mutações no 

gene do canal de sódio que levam a substituições de aminoácidos na proteína, as quais 
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podem causar pouca ou nenhuma interação entre proteína/inseticida. Desta forma, o animal 

pode apresentar um mal-estar, mas não falece e se recupera logo em seguida, caracterizando 

o efeito knockdown (SODERLUND & KNIPPLE, 2003).  

A proteína alvo da ação de inseticidas do tipo organofosforados e carbamatos é a 

enzima acetilcolinesterase (AChE). Esta enzima desempenha a importante função de 

hidrólise do neurotransmissor acetilcolina, que atua nas sinapses do sistema nervoso do 

animal. Quando o inseticida entra em contato com a acetilcolinesterase, a enzima se torna 

inativa e não consegue mais hidrolisar a acetilcolina, a qual se acumula na fenda sináptica e 

interfere na transmissão nervosa, levando o indivíduo a falência (BRAGA & VALLE, 2007). 

Segundo MUTERO et al., (1994), ensaios bioquímicos realizados em moscas da espécie 

Drosophila melanogaster de três populações Saltillo, Bygdea e Pierrefeu do México, Suécia 

e França respectivamente, mostraram que mutações na enzima acetilcolinesterase são 

capazes de conferir resistência a inseticidas. Assim como a Kdr resistance, as alterações 

neste gene promovem uma diminuição na sensibilidade aos inseticidas, tornando-os menos 

eficazes (VILLATTE et al., 2000). 

 A presença de um mecanismo de resistência pode não ser eficiente, porém a junção de 

um ou mais mecanismos podem conferir alto nível de resistência para todas as classes de 

inseticidas (HEMINGWAY et al., 2004; KLIOT & GHANIM, 2012). 

 

1.2. CUSTO DE APTIDÃO ASSOCIADO AOS MECANISMOS DE RESISTÊNCIA 

A seleção natural é uma força evolutiva que age sobre o fenótipo, selecionando 

características que poderão ser adaptativas e que permitirão uma maior sobrevivência e 

reprodução da espécie em questão. Portanto, a característica tende a ser perpetuada nas 

próximas gerações (FREEMAN & HERRON, 2009). A seleção de uma nova característica 

pode levar ao surgimento do fenômeno de pleiotropia, isto é, um único gene pode influenciar 

no surgimento de um ou muitos fenótipos. Sendo assim, a seleção de alelos que conferem 

resistência a inseticida também pode acarretar no aparecimento de fenótipos considerados 

positivos e/ou negativos a adaptação do animal (SNUSTAD & SIMMONS, 2013). 

O custo de fitness, traduzido como custo de aptidão, é uma consequência à resistência. 

Mecanismos que conferem resistência demandam muita energia devido à alta produção de 
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elementos metabólicos indispensáveis à sobrevivência, e esta energia precisa ser poupada em 

outro processo do ciclo de vida do animal. Isto é, o custo surge a partir da realocação de 

recursos energéticos de um processo primário para que o processo secundário se mantenha, 

neste caso a sobrevivência e reprodução do indivíduo exposto ao inseticida (RIVERO et al., 

2011). 

Na ausência da pressão seletiva induzida pelo inseticida, o custo denominado pelo 

termo inglês trade-off (compensação), pode afetar muitos parâmetros biológicos, dentre eles 

a sobrevivência, a fecundidade, a fertilidade e a longevidade (BERTICAT et al., 2002; CAO 

& HAN, 2006).  

Atualmente já existem estudos que comprovem estas hipóteses. Por exemplo, produzir 

uma enzima que atua na detoxificação do inseticida despende muita energia, e desta forma, 

um indivíduo que a produz em excesso na ausência do inseticida apresenta uma grande 

desvantagem energética (FFRENCH-CONSTANT & BASS, 2017). Um estudo realizado 

com uma população de mosquitos Culex pipens que habitam cavernas no sul da França 

mostrou que os mesmos apresentam dois mecanismos de resistência a inseticidas: 

amplificação na produção de esterases, que são enzimas que hidrolisam ligações éster e 

podem hidrolisar moléculas inseticidas, e alteração da acetilcolinesterase. Estes mecanismos 

levam a um alto gasto energético, e durante o inverno o custo de fitness tende a ser maior 

devido à dificuldade em manter a homeostase do animal. Em razão da superexpressão de 

enzimas esterases na ausência do inseticida, foi comprovado que estes mosquitos 

apresentavam até 30% menos reservas energéticas em comparação a indivíduos suscetíveis 

ao inseticida (FFRENCH-CONSTANT & BASS, 2017). 

Por este motivo os custos energéticos decorrentes da resistência podem interferir na 

fixação e manutenção da frequência da mutação que confere resistência na população, 

diminuindo o número de indivíduos resistentes na ausência do inseticida. Portanto, entende-

se que da mesma forma que uma nova mutação associada à resistência possa ter surgido e 

que com ela há um custo, poderia também haver modificadores genômicos em outras partes 

do genoma que atenuassem o custo de adaptação, favorecendo a manutenção da população 

resistente (FFRENCH-CONSTANT & BASS, 2017). Num estudo realizado com mosquitos 

da espécie Culex quinquefasciatus de quatro populações SLAB, SR, BC e BCSR da América 

do Norte para investigar o nível de aptidão de dois alelos (um Kdr e um na 
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acetilcolinesterase – Ace-1) que conferem resistência a inseticidas, observou-se que além do 

custo de fitness, havia também mecanismos que pareciam minimizar tais custos. Um 

mecanismo sugerido é a interação entre os dois alelos que promovem uma resposta 

compensatória, em que Kdr pode diminuir o custo de fitness de Ace- 1 em ambientes sem 

inseticidas. Neste estudo, os autores argumentam que abrigar os dois alelos de resistência 

seria mais vantajoso, pois apresenta menores custos do que abrigar apenas um deles. O alto 

custo causado pela baixa eficiência na degradação da acetilcolina (causada pela mutação na 

acetilcolinesterase), talvez possa em parte ser compensado pela lenta liberação da 

acetilcolina na fenda pré-sináptica causada pela mutação Kdr no canal de sódio (BERTICAT 

et al., 2008). 

Além disso a duplicação do gene que codifica a acetilcolinesterase, encontrada em 

algumas espécies de mosquitos, tem sido implicada como um mecanismo que reduziria o 

custo de fitness causado por mutações de resistência. Isso acontece, pois, uma das cópias se 

mantém vulnerável ao inseticida, mas a outra cópia acumula mutações que causam 

resistência a inseticidas. Portanto, esta duplicação gênica permite gerar heterozigotos 

resistentes. Este tipo de mutação tem sido encontrado em diferentes espécies de mosquitos 

como Culex pipiens e Anopheles gambiae (LEE et al., 2015). 

A literatura sobre mecanismos de resistência desenvolvidos por diferentes espécies de 

artrópodes é vasta, e sabe-se que tais mecanismos, normalmente, trazem algum custo de 

aptidão para seus portadores, e isso não é tão explorado na literatura. Neste sentido, a revisão 

sistemática proposta no presente trabalho buscou traçar um panorama geral sobre o que se 

sabe a respeito também dos mecanismos que auxiliam a atenuar tais custos de aptidão, e que 

podem contribuir na manutenção da resistência em diferentes espécies. 

 

1.3. REVISÕES SISTEMÁTICAS 

Um estudo de revisão bibliográfica consiste no processo de busca em toda a literatura 

existente sobre uma determinada área do conhecimento, seguida por sua análise e descrição. 

Segundo GOMES & CAMINHA (2014), a revisão bibliográfica de tipo sistemática tem 

cunho de investigação científica, é criteriosa e metódica e tem por objetivo reunir evidências 

de um determinado assunto. Este método permite, além de integrar informações de um 

conjunto de dados obtidos em pesquisas distintas sobre determinada temática, ampliar o 

espectro de resultados relevantes para o estudo. 
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A revisão sistemática deve conter metodologia clara, com objetivos, materiais e 

métodos explicitados que possibilitem a reprodução do estudo por outros pesquisadores. 

Portanto, de acordo com BOTELHO et al. (2011) este estudo deve ser realizado respeitando 

algumas etapas essenciais ao desenvolvimento do projeto (Figura 1). Inicialmente, espera-se 

responder uma pergunta norteadora, que estabelecerá as estratégias ideais para seleção dos 

estudos que deverão ser incluídos e quais serão os dados coletados. Para a formulação da 

pergunta, alguns parâmetros essenciais à pesquisa devem ser estabelecidos, sendo eles: o 

problema principal, o debate sobre ele, quais serão os dados comparados e qual a conclusão 

sobre o assunto. 

A partir da pergunta definida, a segunda etapa é a definição dos descritores ou 

palavras-chave. A combinação de palavras-chave, a partir de operadores booleanos (“AND”, 

“OR” e “AND NOT”) em sites de busca de pesquisa científica funciona como filtro, podendo 

atuar na refinação, ampliação ou limitação de resultados. Além disso, as buscas devem 

possuir critérios de inclusão e exclusão, uma estratégia muito importante para manter a 

pesquisa alinhada à pergunta central do estudo (LOPES, 2002). 

A seleção e leitura dos títulos e resumos (abstract) dos artigos selecionados 

previamente devem ser realizadas por no mínimo dois pesquisadores independentes.  E, a 

escolha dos artigos para leitura completa é definida em consenso pelos pesquisadores 

envolvidos na pesquisa, que novamente farão a leitura de forma independente. Ao final da 

leitura completa, um novo consenso é tomado para a seleção dos artigos que possuem 

relevância para a pesquisa. A partir deles, são coletados os dados para posterior discussão 

(COBE, 2019).  

Com base nestes parâmetros, a metodologia empregada nesta pesquisa foi a revisão 

bibliográfica sistemática, com enfoque em mecanismos envolvidos e utilizados por 

organismos pertencentes ao Filo Arthropoda para atenuar o custo de fitness causado por 

mutações associadas com resistência a inseticidas. 
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Figura 1. Fluxograma de revisão bibliográfica sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de COBE (2019). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Descrever os mecanismos desenvolvidos por diferentes espécies de artrópodes para 

atenuar o custo de fitness de mutações relacionadas com resistência a inseticidas, através de 

uma ampla revisão bibliográfica. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Verificar se há mecanismos de atenuação do custo de fitness que sejam comuns a diferentes 

espécies de artrópodes. 

- Verificar em qual, ou quais, grupos de artrópodes esses mecanismos de atenuação mais têm 

sido investigados.                                                                       

-Verificar qual/quais grupos de inseticidas que mais têm sido investigados nos artigos que 

abordam resistência, custo de fitness e mecanismos de atenuação. 
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3 MATERIAL & MÉTODOS 

 

3.1 QUESTÃO NORTEADORA 

Quais os mecanismos envolvidos na atenuação do custo de fitness ocasionado pela 

resistência a inseticida em artrópodes? 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de busca eletrônica na base de dados 

PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), banco de dados desenvolvido pelo National Center 

for Biotechnology Information (NCBI),  durante os meses de abril à setembro de 2019. 

A busca foi feita através de descritores associados ao tema deste trabalho. Assim, 

foram empregadas 19combinações de palavras-chave utilizando-se os operadores “AND” e 

“OR” (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Combinação de palavras-chave utilizadas nas buscas pela literatura. 

(continua) 

Ordem de busca Palavras-chave 

1 Fitness cost and insecticide resistance 

2 Fitness cost and pesticide resistance  

3 Fitness cost and acaricide resistance 

4 Fitness cost and pyrethroids  

5 Fitness cost and organophosphate  

6 Fitness cost and carbamates 

7 Fitness cost and mosquitoes and insecticide resistance  

8 Fitness cost and flies and insecticide resistance 

9 Fitness cost and moth and insecticide resistance  
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Tabela 1. Combinação de palavras-chave utilizadas nas buscas pela literatura. 

(conclusão) 

Ordem de busca Palavras-chave 

10 Fitness cost and insecticide resistance and arthropods  

11 Fitness cost and insecticide resistance and insects 

12 Fitness cost and pesticide resistance and arthropods 

13 Fitness cost and pesticide resistance and insects 

14 Amelioration and "insecticide resistance" or "pesticide resistance" 

15 Trade-off and insecticide resistance  

16 Tradeoff and insecticide resistance  

17 Trade-off and pesticide resistance  

18 Tradeoff and pesticide resistance 

19 Trade-off and fitness cost and insecticide resistance  

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

A amostragem se iniciou a partir da leitura e análise dos títulos e abstracts dos artigos 

que apareciam nas buscas com as palavras-chave, para verificar se os mesmos respondiam ou 

pareciam responder a pergunta norteadora. A partir desta análise foram selecionados todos os 

artigos que corresponderam aos critérios de inclusão. Após a seleção dos artigos as duas 

pesquisadoras (aluna e orientadora), juntas, fizeram uma lista consenso de artigos a serem 

lidos. Durante a leitura dos artigos as informações listadas abaixo (Quadro 1) foram 

preenchidas para posterior análise. 

 

Quadro 1. Informações retiradas dos artigos durante a leitura integral dos mesmos. 

Autores Ano Títulodo 

Artigo 

Espécie 

envolvida 

Mecanismo de 

resistência 

envolvido 

Possível custo de 

fitness causado 

Mecanismo de 

atenuação 

descrito 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 
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Após a obtenção das informações listadas no quadro 1, por uma das autoras, foi 

realizada uma revisão pela segunda autora para confirmação dos dados. 

 

3.3 DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Foram considerados critérios de inclusão: estudos nos idiomas português e inglês, sem 

restrição de tempo e que citaram e/ou descreveram mecanismos genéticos envolvidos na 

atenuação do custo de fitness ocasionado pela resistência a algum tipo de inseticida em 

artrópodes. Foram incluídos na análise tanto artigos que envolvam experimentos como artigos 

de revisão. 

Foram excluídos os estudos que abordam resistência a inseticidas biológicos (Bacilus 

thuringiensis e Bacilus sphaericus (Bt e Bsp, respectivamente)) e estudos que abordam 

resistência de plantas a herbicidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

4 RESULTADOS & DISCUSSÃO 

Com base na combinação de palavras-chave, a pesquisa no banco de dados feita 

pelasduas pesquisadoras gerou um grande número de artigos que foram analisados (Quadro2), 

e alguns foram selecionados com base nas informações contidas no título e abstract. Visto que, 

a pesquisadora 1 realizou as buscas durante os meses de abril à maio de 2019, e a pesquisadora 

2 realizou as buscas de agosto à setembro de 2019, houve uma pequena diferença no número 

de artigos encontradas por ambas usando as mesmas palavras-chave, pois novos artigos foram 

publicados entre os períodos de busca. Com exceção das buscas por “Tradeoff and insecticide 

resistance”, “Tradeoff and pesticide resistance” e “Amelioration and ‘insecticide resistance’ or 

‘pesticide resistance’”, em que houve uma grande discrepância dos dados obtidos. Entretanto, não 

foi possível identificar o motivo. 

 

Quadro 2. Resultado das buscas por palavras-chave no banco de dados PubMed. 

Palavras-chave 
Nº de artigos encontrados por 

pesquisador 

Seleção de artigos em 

consenso 

Fitness cost and insecticide resistance 
167¹ 

170² 

21 

 

Fitness cost and pesticide resistance 
176¹ 

204² 

14 

 

Fitness cost and acaricide resistance 
7¹ 

7² 

2 

 

Fitness cost and pyrethroids 
35¹ 

42² 

7 

 

Fitness cost and organophosphate 
31¹ 

32² 

8 

 

Fitness cost and carbamates 
11¹ 

16² 

7 

 

Fitness cost and mosquitoes and 

insecticide resistance 

46¹ 

50² 
10 

Fitness cost and flies and insecticide 

resistance 

62¹ 

63² 
11 

Fitness cost and moth and insecticide 

resistance 

43¹ 

44² 
2 

Fitness cost and ticks and pesticide 

resistance 

1¹ 

1² 
1 
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Fitness cost and ticks and acaricide 

resistance 

2¹ 

2² 
1 

Fitness cost and insecticide resistance and 

arthropods 

152¹ 

155² 
19 

Fitness cost and insecticide resistance and 

insects 

148¹ 

153² 
19 

Fitness cost and pesticide resistance and 

arthropods 

130¹ 

131² 
15 

Fitness cost and pesticide resistance and 

insects 

125¹ 

129² 
15 

Amelioration and insecticide resistance 
8¹ 

10² 
1 

Amelioration and "insecticide resistance" 

or "pesticide resistance" 

291¹ 

10² 
6 

Trade-off and insecticide resistance 
28¹ 

29² 
10 

Tradeoff and insecticide resistance 
3¹ 

52² 
10 

Trade-off and pesticide resistance 
33¹ 

35² 
7 

Tradeoff and pesticide resistance 
6¹ 

80² 
8 

Trade-off and fitness cost and insecticide 

resistance 

10¹ 

11² 
8 

¹ Pesquisadora 1: buscas realizadas durante os meses de abril e maio de 2019.  

² Pesquisadora 2: buscas realizadas durante os meses de agosto e setembro de 2019. 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

Considerando os critérios de inclusão e exclusão, e após o consenso entre as duas 

pesquisadoras, foi selecionado para leitura integral o total de 52 artigos (Apêndice A). Todos 

os artigos selecionados apareceram em combinações de duas ou mais palavras-chave. Com 

relação ao termo “trade-off”, como foram encontrados números diferentes de artigos nas 

buscas utilizando o termo com ou sem hífen, as buscas foram feitas usando as duas 

possibilidades para evitar que artigos fossem desconsiderados na análise (Quadro 2).  

Alguns artigos foram considerados “falso positivo” (18 artigos), em que após a leitura 

integral foi observado que não descreviam o mecanismo de atenuação do custo de fitness 
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causado por mutações de resistência a inseticidas. Alguns artigos também não descreviam 

exatamente qual era o custo de fitness ocasionado, ou seja, não descreviam que características 

físicas, fisiológicas ou comportamentais foram afetadas pelo mecanismo genético de 

resistência a inseticida. Porém, para este estudo só foram considerados “falso positivo” os que 

não descreviam o mecanismo de atenuação.  

Do total de artigos selecionados, 29 artigos tiveram como organismos de estudo 

espécies da Ordem Diptera, representada principalmente por mosquitos da família Culicidae. 

Atualmente, estima-se que pelo menos 150 mil espécies desta ordem já tenham sido descritas, 

e que em torno de 20 espécies estão inseridas no meio urbano (ALVES et al., 2010). As 

demais Ordens identificadas foram: Hemiptera, encontrada em 11 estudos; Lepidoptera, em 6 

estudos; Coleoptera, encontrada em 5 estudos; Trombidiformes, em 3 estudos e Ixodida, em 2 

(Quadro 3).  Importante salientar que em alguns artigos mais de uma espécie foi estudada, 

pertencentes à mesma ordem ou não. 

A família Culicidae é a que mais tem sido investigada, representada principalmente 

pelas espécies Aedes aegypti, Anopheles gambiae e Culex pipiens, as quais são vetores de 

diferentes arboviroses (CONSOLI & OLIVEIRA, 1994), o que deve justificar o maior número 

de estudos com foco nestes organismos. Entendendo-se os mecanismos que conferem 

resistência a ambientes onde há a presença de diferentes tipos de inseticidas, permite traçar 

melhores estratégias de controle das populações destas espécies vetores, visto que para muitas 

das doenças por elas transmitidas não há vacinas disponíveis e a única maneira de se evitar 

surtos epidêmicos é controlando o tamanho de suas populações (WEAVER & REISEN, 2010). 

Na sua ampla maioria, as espécies alvo dos diferentes artigos analisados são 

organismos que despertam algum interesse, seja por serem vetores de doenças, ou são de 

interesse econômico, pois são pragas/pestes para a pecuária ou para a agricultura. 

Interessantemente, a Drosophila melanogaster embora não seja considerada uma espécie 

vetora de doenças ou que cause algum prejuízo econômico, ela também tem sido usada como 

um organismo modelo em estudos de resistência a inseticidas e mecanismos de atenuação. 

Esta espécie pertence à família Drosophilidae, que é composta por pequenas moscas 

conhecidas popularmente como moscas-da-banana e moscas-do-vinagre, e desempenham um 

importante papel como bioindicadoras de distúrbios antrópicos sobre os diversos biomas, 

principalmente a Mata Atlântica (MARTINS, 1987). Foram encontrados 5 artigos (HAWKES 

et al., 2016; MILESI et al., 2017; SOMERS  et al., 2018; VERNON, GOODCHILD & 
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BAINES, 2018; ZHANG et al., 2015), sendo que em dois eles citam Drosophila sp., desses 

cinco 3 são falso positivo pois não descreveram o mecanismo de atenuação. Os artigos com 

Drosophila abordaram resistência a diferentes grupos de inseticidas, como organofosforados, 

neonicotinóides, DDT (um organoclorado) e a um tipo de espiroindolina (uma nova classe de 

inseticidas). Os grupos de inseticidas mais citados nos artigos são os piretróides e 

organofosforados, embora muitos dos mecanismos que causam resistência a organofosforados 

também possam causar resistência a carbamatos. 

Diferentes mecanismos de atenuação foram selecionados, entretanto, alguns se 

repetem em múltiplas espécies de artrópodes. Na família Culicidae, a mais amplamente 

estudada, diferentes mecanismos são relatados na literatura, o mais comum envolve 

duplicações no gene da ACE-1, que codifica a enzima acetilcolinesterase que atua no sistema 

nervoso dos insetos. Em amostras resistentes a organofosforados e carbamatos de Anopheles 

gambiae (ASSOGBA et al., 2015; ASSOGBA et al., 2016; DJOGBÉNOU et al., 2009) e 

Culex pipiens (LABBÉ et al., 2007; LABBÉ et al., 2014; MILESI et al., 2017; RAYMOND 

et al., 2001) têm sido encontrados número variado na quantidade de duplicações, e os 

indivíduos carregam cópias resistentes (com a presença da mutação G119S) e cópias 

suscetíveis. Esse aumento no número de cópias compensaria a diminuição da atividade 

enzimática causada pela mutação de resistência, e assim atenuando seus efeitos negativos. 

Não foi encontrado tal mecanismo em populações de Aedes aegypti, nesta espécie foi relatada 

uma alteração no tempo de desenvolvimento larval como um mecanismo atenuador (DINIZ et 

al., 2015). 

Em razão dos diversos custos de fitness provocados por mecanismos que conferem 

resistência, diferentes mecanismos de atenuação foram selecionados. Porém, o mecanismo 

que parece ser o mais comum a diferentes grupos de artrópodes, como mosquito, moscas, 

hemiptera, coleoptera e carrapato, é a expressão diferencial de proteínas, a maioria de função 

enzimática, mas expressão diferencial também foi encontrada em HSP70 (proteína de choque 

térmico), e normalmente envolvendo superexpressão, que por mecanismos metabólicos 

atenuariam o fenótipo de custo de fitness. Expressão diferencial de HSP70 foi encontrada em 

Myzus persicae (SILVA et al., 2012) e Laodelphax striatella (WANG et al., 2017), e 

proteínas enzimáticas como amilases, serino proteases em Sitophylus zeamais (ARAÚJO et 

al., 2008; LOPES et al., 2010; SILVA et al., 2010a; SILVA et al., 2010b) e cisteíno proteases 

em Bactrocera dorsalis (HOU et al., 2014). Em um artigo também com Myzus persicae, os 

autores encontraram expressão diferencial da Esterase E4, envolvida no metabolismo de 
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inseticidas organofosforados, causada por metilação, que em momentos de ausência da 

pressão pelo inseticida os níveis de expressão baixavam, levando a um menor custo 

energético nestes momentos (FFRENCH-CONSTANT & BASS, 2017). Em dois trabalhos 

envolvendo Culex pipiens, verificou-se ao longo do tempo a substituição da superexpressão 

por alozimas diferentes de esterases, provavelmente relacionadas a um menor custo de fitness 

para a espécie (GUILLEMAUD et al., 1998; LABBÉ et al., 2009). 

Outro mecanismo que acontece em diferentes espécies de artrópodes é a presença de 

mutações compensatórias que podem acontecer no próprio alelo responsável pelo fenótipo de 

resistência, como é o caso das mutações Kdr (knockdown resistance) no gene canal de sódio 

encontrado em Musca domestica (KASAI; SUN; SCOTT, 2017), na acetilcolinesterase em 

Chilo suppressalis, Tetranychus urticae e Drosophila melanogaster (DAI; CHANG; 

HUANG, 2016; KWON et al., 2012; SHI et al., 2004) e no gene para receptores ativados por 

GABA (acido gama-aminobutírico) em Nilavarpa lugens (ZHANG et al., 2016). Estas 

mutações compensatórias podem restaurar a atividade catalítica, prejudicada pela mutação 

que causa resistência ou aumentar a afinidade de ligação ao substrato. Além disso, algumas 

mutações compensatórias podem acontecer em outro gene, como por exemplo, indivíduos de 

Culex pipiens (BERTICAT et al., 2008) portadores de mutações Kdr e de mutação na 

acetilcolinesterase, teriam menor custo de fitness, pois elas se compensariam de tal forma que 

atenuaria os efeitos prejudiciais causadas por cada uma isoladamente, pois ambas as proteínas 

atuam no sistema nervoso do inseto, e estão relacionadas a transmissão do impulso nervoso 

entre células neuronais. 

Embora menos comum, alguns trabalhos citam alterações de alguma fase do 

desenvolvimento como sendo mecanismos atenuadores, como por exemplo, GUTIÉRREZ et 

al. (2019) argumentam que em Tecia solanivora o tempo de desenvolvimento mais acelerado 

encontrado nos indivíduos resistentes ajudaria a minimizar o custo causado pelo mecanismo 

de resistência pelo fato destes indivíduos ficarem menos tempo expostos aos inseticidas. Em 

Triatoma infestans os resistentes apresentaram um tempo maior no último estágio de ninfa, e 

os autores citam esta característica como sendo algo benéfico, pois os ajudaria a permanecer 

mais tempo em locais de refúgio, evitando assim uma exposição direta a inseticidas 

(GERMANO & PICOLLO, 2015). 

Por ser um estudo de revisão, o artigo nº 29 escrito por BENOIT (2011) cita diversos 

mecanismos de resistência e aborda também o mecanismo comportamental. Por exemplo, 
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percevejos (Cimex sp.) evitam refúgios tratados com certos pesticidas, representando um 

mecanismo comportamental de prevenção de pesticida. 

Alguns mecanismos ainda não foram elucidados sobre a forma que atenuam os efeitos 

deletérios das mutações de resistência. E tais efeitos deletérios são mais facilmente detectáveis 

em ambientes sem a presença do inseticida, pois, as freqüências das mutações que causam 

resistência começam a diminuir. Isto ocorre devido ao fenômeno de seleção negativa quando, 

neste caso, as mutações que conferem resistência reduzem a aptidão de seus portadores ao 

ponto de diminuir suas chances de reprodução e sobrevivência. Desta forma, eliminar este 

alelo se torna mais vantajoso para a população resistente quando não se encontra em situações 

extremas, como na ausência do inseticida, por exemplo, (DURET, 2008). Mas, uma vez que 

mecanismos de resistência são selecionados pela pressão seletiva do inseticida, ao longo do 

tempo, mecanismos atenuadores/ modificadores do fitness também têm sido selecionados em 

muitas espécies de artrópodes (FFRENCH-CONSTANT & BASS, 2017). Tais adaptações 

tornam-se um desafio para nós humanos, visto que tais espécies podem causar impactos 

econômicos e de saúde pública. 
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Quadro 3. Dados coletados nos artigos selecionados após leitura completa dos mesmos. 

 
Espécie de estudo Mecanismo de resistência envolvida Possível custo de fitness causado Mecanismo de atenuação descrito 

1 
Aedes aegypti 

Ordem: Diptera 
Família: Culicidae 

Resistência ao organofosforado temefós é 
adquirida através de mecanismos 
metabólicos (enzimas potencialmente 
envolvidas na desintoxicação de 
inseticidas (glutationa-S-transferases, 
GST; esterases, EST; e oxidases de função 
mista, MFO)), uma vez que alterações na 
acetilcolinesterase, o local alvo do 
organofosforado, são incomuns em 
populações de campo desta espécie. 
 
Mutação Kdr (Val1016Ile) no canal de 
sódio dependente de voltagem (Na V) --> 
resistência ao piretróide deltametrina. 

A amostra com maior resistência a temefós apresentou os 
menores valores medianos de tempo de desenvolvimento 
escalado, longevidade e fecundidade. Esta mesma 
população, também apresentou as maiores alterações de 
resistência metabólica, como evidenciado em todos os 
ensaios de enzimas ESTs e GST. Porém, os dados sobre as 
enzimas desintoxicantes e aptidão não foram comparadas. 
Os mosquitos resistentes pareciam ter uma ligeira 
desvantagem de condicionamento físico em comparação 
com o Rockefeller (linhagem de controle = suscetível), pois 
um atraso no desenvolvimento foi observado em Duque de 
Caxias e, eventualmente, nas larvas de Parnamirim e 
Santarém. Além disso, em comparação com a Rockefeller, 
todas as fêmeas adultas resistentes exibiram uma menor 
sobrevida. 
No caso da mutação Val1016Ile, não foram encontrados 
resultados significativos de frequência alélica em relação 
aos parâmetros biológicos. 
 

Não foi abordado neste trabalho. 

2 
Anopheles gambiae 

Ordem: Diptera 
Família: Culicidae 

Duplicações homogêneas e heterogêneas 
do gene ace ‐ 1.  
duplicações homogêneas que resultam da 
amplificação de cópias idênticas; e  
duplicações heterogêneas que associam 
diferentes alelos do mesmo gene. 
O gene ace ‐ 1 codifica a 
acetilcolinesterase (AChE1), uma enzima 
sináptica que é o alvo dos inseticidas 

Recentemente foi demonstrado que todos os alelos ace‐1R 
observados em populações naturais de An. gambiae 

realmente resultam de duplicações homogêneas contendo 
pelo menos 2 a 5 cópias R (alelos R x , com x entre 2 e 5). 
Ou seja, o custo é resultante do número de cópias de R: 
números mais altos de cópias R conferem níveis mais altos 
de resistência, mas o custo da adequação também aumenta. 
Em C. pipiens e An. gambiae. Ou seja, a alta resistência a 
CXs e OPs, demonstrou diminuir a afinidade da enzima 

Uma duplicação heterogênea (alelo D) foi encontrada 
em An. gambiae e associa uma cópia S e uma R. 
Recentemente, foi demonstrado que esse alelo oferece 
uma troca intermediária, com menor resistência, mas 
também menor custo que R, que provavelmente é 
selecionado em ambientes com um mosaico de áreas 
tratadas e não tratadas. Também recentemente foi 
demonstrado que todos os alelos ace‐1R observados em 
An. gambiae de populações naturais realmente resultam 
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organofosfatos e carbamato. A resistência 
resulta das substituições de aminoácidos 
no AChE1 que limitam a ligação ao 
inseticida. A substituição do G119S (alelo 
R ace‐1R ou alelo R) é a mais difundida 
em populações naturais e foi selecionada 
em várias espécies de mosquitos. 
 

resistente ao seu substrato em mais de 60% em relação à 
enzima suscetível (alelo S ace‐1 ou alelo S). Essa afinidade 
mais baixa provavelmente está subjacente ao alto custo 
seletivo do alelo R em ambas as espécies. 

de duplicações homogêneas contendo pelo menos 2 a 5 
cópias R ( alelos R x , com x entre 2 e 5). As 
compensações resultantes dependem do número de 
cópias R: números mais altos de cópias R conferem 
níveis mais altos de resistência, mas o custo da 
adequação também aumenta. 

3 

Drosophila 

melanogaster  

Ordem: Diptera  
Família: 

Drosophilidae 

Os receptores nicotínicos de acetilcolina 
(nAChRs) são canais de íons dependentes 
de ligantes que facilitam a sinalização 
sináptica rápida no sistema nervoso central 
(SNC) em insetos, já a mutação de perda 
de função para o gene da subunidade Dα1 
nAChR promove a resistência a 
inseticidas. 

A quantidade de sono noturno das moscas Dα1 KO 
mostrou-se significativamente reduzida devido a menos 
períodos de sono e a uma menor duração desses períodos. A 
capacidade de acasalamento de moscas Dα1 KO é 
prejudicada. 
Em um ensaio de longevidade padrão, a vida útil de moscas 
Dα1 KO adultas foi reduzida para uma sobrevivência média 
de 34 dias em comparação com 52 dias para os controles. 
 

Não foi abordado neste trabalho 

4 

Myzus persicae 

Ordem: Hemiptera 
Família: Aphididae 

 
Lucilia cuprina (e 
outras que cujas 
informações são 

muito vagas) 
Ordem: Diptera 

Família: 
Calliphoridae 

Em Lucilia cuprina: mutação Gly137Asp 
na esterase E3 (locus Rop-1) que confere 
resistência ao organofosforado diazinon 
Em Myzus persicae: resistência a 
organofosforados pela maior expressão de 
genes da esterase E4 (com número de 
cópias variando no genoma de diferentes 
linhagens)  

Em Lucilia cuprina: a mutação reduz a atividade de 
carboxilesterase da enzima, que foi associada a uma maior 
assimetria na morfologia da asa e das cerdas Em Myzus 

persicae: fala em custo metabólico (energético), porém os 
autores não especificam  

Em Lucilia cuprina os autores citam o gene Scalloped 
wings (Scl, homólogo ao Notch de Drosophila, como 
um modificador do fitness, que atuaria durante o 
desenvolvimento do inseto influenciando na adesão 
celular, diminuindo os efeitos causados pela atividade 
alterada da esterase E3, a qual de alguma forma também 
atuaria nos mecanismos de adesão celular durante o 
desenvolvimento. Em Myzus persicae: a expressão dos 
genes da esterase E4 seria mantida por metilação 
diferencial, em momentos de ausência da pressão 
seletiva do inseticida os níveis de expressão diminuíram 
pela presença de metilação. 

5 
Anopheles gambiae  

Ordem: Diptera  
Família: Culicidae 

Mutação G119S no locus ace-1 (que 
codifica o alvo dos inseticidas 
organofosforados e carbamatos). 

A mortalidade (desde a eclosão do ovo até a emergência do 
adulto) total foi mais elevada para o R 5 R 5 
 
O sucesso reprodutivo em geral não diferiu 

Várias duplicações heterogêneas associando um S 
suscetível e uma cópia resistente a R ace-1 no mesmo 
cromossomo (alelos D) foram descritas em populações 
naturais de Cx . pipiens. Essas duplicações restauram a 
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significativamente entre as fêmeas R 3 R 3 (linhagem 
AcerkisR3 com três cópias R- homozigótica para a mutação 
G119S - o número de cópias de ace-1 quando a linhagem foi 
isolada não pode ser determinado) e R 5 R 5 (cinco cópias 
de ace-1 no mesmo cromossomo), mas foi 
significativamente menor nos dois genótipos do que nas 
fêmeas da SS (suscetíveis) 
 
No geral, o desempenho dos mosquitos R 5 R 5 não diferiu 
significativamente do desempenho dos mosquitos R 3 R 3 
para qualquer um dos traços de desenvolvimento, 
mortalidade ou fecundidade analisados. No entanto, os 
desempenhos médios de mosquitos R 5 R 5 foram sempre 
ligeiramente inferiores aos de mosquitos R 3 R 3 para todas 
estas características, sugerindo que indivíduos R 5 R 5 
podem, na verdade, ser submetido a um custo ligeiramente 
mais elevados do que indivíduos R 3 R 3. 
  

atividade das proteínas, mantendo uma resistência 
substancial, conferindo assim um fenótipo semelhante ao 
de um heterozigoto padrão (RS). Uma duplicação 
heterogênea de ace-1 também foi recentemente descrita 
em An . gambiae s . l . Suas conseqüências fenotípicas 
foram : um nível intermediário de resistência e uma 
grande diminuição no custo seletivo associado à 
mutação G119S. Foi proposto, portanto, que 
heterozigotos (RS) e indivíduos portadores de duplicatas 
ace-1 heterogêneas (DD, DS ou DR) podem ser 
selecionados em mosaicos de áreas tratadas e não 
tratadas, porque provavelmente representam a melhor 
resistência / custo comercial. , superando o desempenho 
de SS livres de custo, suscetíveis ou altamente 
resistentes, mas caros homozigotos RR. Isto é, verificou-
se que o alelo D confere um nível mais baixo de 
resistência que o alelo R, mas reabsorve quase 
completamente o alto custo de condicionamento 
associado à mutação G119S para as várias características 
estudadas. 
 

6 

Drosophila 

melanogaster  

Ordem: Diptera  
Família: 

Drosophilidae 

A regulação positiva do gene do citocromo 
P450 Cyp6g1 em D. melanogaster pode 
conferir resistência a uma ampla gama de 
inseticidas, incluindo neonicotinóides e o 
diclorodifeniltricloroetano (DDT).  

Neste trabalho não foi encontrado custo total do alelo BA 
em machos no ambiente de ensaio individual relativamente 
simples, mas algumas evidências de variação do efeito do 
alelo BA na aptidão masculina, bem como um investimento 
reprodutivo reduzido por BA machos. Além disso, foi 
observado dimorfismo sexual na resistência ao DDT e na 
expressão de Cyp6g1 que ajudam a explicar a falta de um 
custo detectável de acasalamento masculino em ensaios em 
nível individual. 

Os testes de condicionamento individual sugerem que o 
alelo BA não é sexualmente antagônico nesta população 
recentemente amostrada, onde parece ser seletivamente 
neutro em machos, mas benéfico em fêmeas. 
Consistentemente, os ensaios fenotípicos e qRT-PCR 
(PCR quantitativa em tempo real - para testar a presença 
de dimorfismo sexual na expressão de Cyp6g1) 
revelaram regulação da resistência específica ao sexo. 
Esses dados sustentam a hipótese de que modificadores 
genômicos que compensam pelo menos alguns dos 
custos de resistência masculina existem nessa população. 
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7 

Nilaparvata lugens  

Ordem: Hemiptera  
Família: 

Delphacidae 

Resistência ao Inseticida fipronil. 
Mutação A302S no RDL (primeiro canal 
de íons dependentes de GABA) do 
receptor GABA (canais de cloreto 
inibidores do ácido γ-aminobutírico); 
Além disso, foi identificada uma segunda 
mutação RDL associada à resistência 
(R300Q) que, em combinação com o 
A302S, está associada a níveis muito mais 
altos de resistência (237 vezes); 

Durante a seleção, a aptidão relativa diminuiu na 7ª, 17ª e 
24ª gerações. Mas não houve efeito significativo no 
condicionamento físico em comparação à 1ª geração. 
Os parâmetros que reduziram foram: Taxa de sobrevida do 
neonato ao 3º ínstar, Taxa de sobrevivência do 3º ao 5º 
estádio, Taxa de emergência, Proporção feminina, Taxa de 
cópula, ninhada, número previsto de filhos e índice de 
tendência populacional. 

Através dos testes realizados, não foram encontrados 
indivíduos, em nenhuma das populações examinadas, 
que continham a mutação R300Q na ausência de A302S. 
Esses achados indicaram que o R300Q poderia ser uma 
mutação prejudicial ou letal e também sugeriram que a 
mutação A302S poderia compensar o custo de 
condicionamento associado ao R300Q. Uma explicação 
provável para isso é fornecida por estudos da mutação 
R300Q em receptores RDL recombinantes, onde a 
mutação teve um efeito profundo no funcionamento 
normal do receptor em resposta ao agonista endógeno 
GABA. É importante ressaltar que os efeitos deletérios 
do R300Q podem ser compensados pela mutação 
A302S. 
Os estudos eletrofisiológicos ajudam a concluir que a 
mutação R300Q é responsável pelo aumento da 
resistência ao fipronil, enquanto a mutação A302S 
fornece um mecanismo compensatório para reduzir os 
efeitos deletérios causados pelo R300Q. Embora a dupla 
mutação confira altos níveis de resistência ao fipronil em 
uma linhagem de laboratório selecionada os efeitos 
deletérios do R300Q podem ser compensados pela 
mutação A302S. 

8 
Aedes aegypti 

Ordem: Diptera 
Família: Culicidae 

Resistência ao Inseticida organofosforado 
temefós; 
Mutação na acetilcolinesterase (não 
especificada) 

Os parâmetros mais afetados foram: tempo de 
desenvolvimento larval, fecundidade, taxa líquida de 
reprodução e tempo de duplicação geracional.  
Esses custos de condicionamento físico na população 
natural e nas linhagens laboratoriais investigadas 
provavelmente estão associados à manutenção do 
mecanismo metabólico de resistência ao temefós. 

Com estes estudos, apesar desses custos, as populações 
altamente resistentes ao temefós podem compensar essas 
perdas e superar com êxito as ações de controle baseadas 
no uso de inseticidas químicos. 
Um possível mecanismo de compensação para essas 
perdas observadas neste estudo foi a extensão do 
desenvolvimento larval em indivíduos resistentes, 
estratégia que pode minimizar déficits relacionados à 
sobrevivência e reprodução das fêmeas. 
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9 
Chilo suppressalis  

Ordem: Lepidoptera 
Família: Crambidae 

Substituição em cinco aminoácidos 
(A314S, R667Q and H669P) na 
acetilcolinesterase 1 (CsAChE1) associada 
a resistência a carbuforano. 

Neste estudo, o A314S demonstrou ser a principal 
substituição que causou mudanças na velocidade catalítica e 
nos comportamentos inibitórios de carbofurano, metomil, 
triazofos e clorpirifos-oxon. 

A314S é a principal substituição do CsAChE1 
responsável pela compensação dos custos de adequação 
e aumento da insensibilidade aos inibidores da AChE. 
Além de aumentar ou reduzir a insensibilidade de 
CsAChE a inibidores inseticidas, a substituição R667Q 
foi capaz de dar uma contribuição extra para melhorar a 
compensação por custo de condicionamento físico 
provocado pela substituição do A314S. 
A partir da cinética da AChE e da análise de inibição, o 
A314 acabou sendo a principal substituição responsável 
pelo aumento da insensibilidade do CsAChE1 ao 
carbofurano, metomil, triazofos e clorpirifos-oxon. Além 
disso, essa mutação em si pode ter compensado o custo 
de adequação da redução da atividade por meio de um 
aumento em sua afinidade de ligação ao substrato. 
 

10 

Bactrocera dorsalis  

Ordem: Diptera  
Família: 

Tephritidae 

Neste estudo, foi descoberto a 
superexpressão de SPs (enzima de 
desentoxicação) e o aumento da atividade 
de SPs em B. dorsalis após a exposição à 
β-cipermetrina. 

Observou-se uma diminuição significativa dos níveis de 
piruvato e aumento dos níveis de lactato no corpo de 
hemolinfa e gordura do bicho-da-seda, sugerindo a 
utilização de piruvato através do ciclo do ácido 
tricarboxílico (TCA) para atender às demandas de energia 
necessárias para combater a toxicidade do inseticida. 

Além disso, verificou-se que as atividades aprimoradas 
de tripsina e protease de cisteína desempenham papéis 
importantes na mitigação dos custos fisiológicos 
associados à manutenção da resistência a inseticidas em 
estudos sobre o gorgulho do milho. Tomados em 
conjunto, é razoável supor que as atividades mais altas 
de serino proteases em B. dorsalis possam desempenhar 
um papel indireto na mitigação do estresse causado pela 
β-cipermetrina. 
 

11 

Tetranychus urticae  

Ordem: 
Trombidiformes  

Família: 
Tetranychidae 

Três mutações (G228S, A391T e F439W) 
pontuais na acetilcolinesterase (AChE) e 
duplicação do gene (Tuace) da 
acetilcolinesterase (AChE) que conferem 
insensibilidades de AChE ao 

A presença dessas mutações (G228S e F439W) reduziu 
significativamente a eficiência catalítica da AChE. Em 
particular, o TuAChE (suprexpressão de AChE) com ambas 
as mutações juntas reduziu a eficiência catalítica, seus 
efeitos na insensibilidade do inibidor e na eficiência 

A mutação A391T não alterou as propriedades cinéticas 
do substrato ou inibidor quando presente sozinho, mas 
mitigou os impactos negativos da mutação F439W. 
Quando a mutação A391T estava presente junto com a 
mutação F439W, ela poderia restaurar o valor vmax 
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organofosfato (OP) e carbamato (CB). catalítica do substrato aumentaram drasticamente. Essa 
descoberta demonstra que as duas mutações funcionam de 
maneira sinérgica, aumentando a resistência, mas 
diminuindo a vantagem da aptidão simultaneamente. 

diminuído pela mutação F439W aproximadamente 2,5 
vezes, resultando em nenhuma redução significativa na 
eficiência catalítica líquida sem afetar o nível de 
insensibilidade à AChE causada pela mutação F439W. 
Esses achados sugerem que a mutação A391T neutraliza 
a influência negativa da mutação F439W na redução da 
eficiência catalítica e compensa o possível custo de 
condicionamento causado pela mutação F439W. Além 
disso, o estudo fornece evidências claras de que a 
duplicação de Tuace resultou na superexpressão 
proporcional da AChE, necessária para compensar a 
atividade catalítica reduzida da AChE causada por 
mutações. 
Cópias duplicadas (2w6) de Tuace com frequências de 
mutação na faixa de aproximadamente 50-80% estão 
presentes em todas as populações de T. urticae que são 
resistentes ao monocrotofos através do mecanismo de 
insensibilidade à AChE. A duplicação extensa de Tuace, 
através da qual são geradas grandes quantidades da 
enzima, incluindo enzimas cataliticamente eficientes e 
ineficientes, serve para compensar o nível normal de 
atividade da enzima. 
Essa estreita conexão entre a presença de mutações e as 
múltiplas cópias de TuAChE sugere que a duplicação de 
Tuace evoluiu como um mecanismo compensador do 
custo de adequação atribuível ao acúmulo de mutações 
para restaurar um nível normal de atividade da AChE. 
 

12 
Culex pipiens  

Ordem: Diptera  
Família: Culicidae 

Neste estudo foram comparadas quatro 
diferentes linhagens isogênicas: uma 
linhagem totalmente suscetível (SLAB), 
duas linhagens resistentes a inseticidas por 
meio de a superprodução de esterases 
(SB1 e SA4B4), e uma linhagem com uma 
acetilcolinesterase insensível, mas sem 

A partir de testes de superprodução de esterase e 
modificação de acetilcolinesterase, como esperado pela 
teoria do trade-off, os mosquitos resistentes a inseticidas por 
superprodução de esterases contêm, em média, 30% menos 
reservas energéticas do que seus equivalentes suscetíveis. 
Mosquitos com acetilcolinesterase modificadas, no entanto, 
também mostraram uma redução significativa nos recursos 

Não foi abordado neste trabalho. 
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esterases superproduzidas. energéticos (20% a menos). Entretanto, os autores sugerem 
que, em mosquitos com acetilcolinesterase modificadas, a 
depleção de recursos pode não ser o resultado de 
compensações baseadas em recursos, mas uma 
conseqüência da hiperativação do sistema nervoso. 
 

13 

Sitophilus zeamais 
Ordem: Coleoptera 

Família: 
Curculionidae 

Resistência a piretróides 
Mecanismo: sensibilidade alterada do 
local-alvo (mutação T9291 no canal de 
sódio) com envolvimento secundário da 
atividade aumentada da glutationa-S-
transferase. 

A linhagem resistente com custo apresentou redução de 
aptidão na ausência do inseticida piretróide,enquanto a 
linhagem resistente sem custo não apresentou custo algum 
na ausência do piretróide.  
 
(custo não mencionado) 

A resistência a inseticidas geralmente está associada a 
custos de condicionamento físico, mas esses custos 
podem ser mitigados pelo aumento da acumulação e 
mobilização de energia e aminoácidos.  
O aumento da atividade da serina proteinase e da 
amilase são provavelmente os principais mecanismos 
fisiológicos subjacentes à mitigação dos custos de 
condicionamento associados à resistência a inseticidas, 
que foram um dos dois grupos de enzimas hidrolíticas 
relatados como potencialmente desempenhando esse 
papel em investigações preliminares com linhagens 
resistentes a inseticidas do gorgulho do milho. 
 

14 

Sitophilus zeamais  

Ordem: Coleoptera  
Família: 

Curculionidae 

Resistência a piretróides 
Mecanismo: sensibilidade alterada do 
local-alvo (mutação T9291 no canal de 
sódio) com envolvimento secundário da 
atividade aumentada da glutationa-S-
transferase. 
 

A linhagem resistente com custo apresentou redução de 
aptidão na ausência do inseticida piretróide, enquanto a 
linhagem resistente sem custo não apresentou custo algum 
na ausência do piretróide. 
 
(custo não mencionado) 

A a-amilase da linhagem resistente sem custo apresentou 
maior atividade em relação ao amido e menor inibição 
pelos inibidores da acarbose e amilase de trigo. 
Resultados opostos foram observados para a a-amilase 
da linhagem de custo resistente. Tais resultados 
fornecem suporte para a hipótese de que a atividade 
aumentada da a-amilase pode estar desempenhando um 
papel importante na mitigação dos custos de 
condicionamento associados à resistência a inseticidas, 
uma característica possivelmente auxiliada por sua maior 
atividade serina-proteinase. 
 

15 
Sitophilus zeamais  

Ordem: Coleoptera  
Família: 

Resistência a piretróides 
Mecanismo: sensibilidade alterada do 
local-alvo (mutação T9291 no canal de 

A linhagem resistente com custo apresentou redução de 
aptidão na ausência do inseticida piretróide, enquanto a 
linhagem resistente sem custo não apresentou custo algum 

Os níveis de enzimas proteolíticas aumentaram nas 
linhagens resistentes a piretróides, com custos 
principalmente na linhagem resistente e sem custo de S. 
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Curculionidae sódio) com envolvimento secundário da 
atividade aumentada da glutationa-S-
transferase. 

na ausência do piretróide.  
 
(custo não mencionado) 

zeamais em comparação à linhagem suscetível. Isso 
pode refletir o papel potencial das enzimas proteolíticas 
no desenvolvimento e manutenção de fenótipos 
resistentes a inseticidas, o que pode estar contribuindo 
para a maior perda de grãos e acúmulo de energia na 
linhagem resistente sem custo, minimizando custos de 
aptidão associados à resistência a inseticidas. 
Esses resultados dão suporte à hipótese de que a 
atividade aumentada de serina proteinase pode estar 
desempenhando um papel na mitigação dos custos 
fisiológicos associados à manutenção de mecanismos de 
resistência a inseticidas em algumas linhagens de 
gorgulho do milho. 
 

16 

Culex 

quinquefasciatus 
Ordem: Diptera 

Família: Culicidae 

Neste estudo, foram comparados os 
mosquitos Culex quinquefasciatus que 
abrigam dois alelos de resistência ace-1 R 
e Kdr R (conferindo resistência aos 
inseticidas carbamato e piretróide, 
respectivamente) a mosquitos que 
carregam apenas um dos alelos, ou 
nenhum alelo.  

As fêmeas duplamente resistentes da linhagem BCSR 
(homozigótico para alelos resistentes a ambos os loci), que 
abrigam tanto os alelos o ace-1 R quanto o Kdr R, foram 
significativamente mais propensos a atingir a idade adulta 
do que as fêmeas resistentes isoladas da linhagem SR 
(homozigoto para o alelo resistente ace-1 R e para o alelo 
suscetível Kdr S) com apenas o alelo ace-1 R. 
Significativamente menos fêmeas emergiram como adultos 
das linhagens resistentes SR e BC (homozigoto para o alelo 
suscetível ace-1 S e para o alelo resistente Kdr R) em 
comparação com a linhagem de controle suscetível SLAB 
(homozigoto suscetível para ambos os alelos). Esses custos 
podem estar associados à forma como as mutações da 
resistência influenciam o sistema nervoso. Na linhagem SR, 
a mutação do ace-1 R causa hiperatividade dos sistemas 
nervosos devido a uma acetilcolinesterase modificada 
(AChE) que é menos eficiente em catalisar a quebra da 
acetilcolina (ACh) ligada a receptores nicotínicos na 
membrana pós-sináptica. 

O condicionamento da linhagem BCSR que abriga tanto 
o ace-1 R quanto o Kdr R foi de particular interesse dos 
autores. O surgimento reduzido de fêmeas, em relação à 
linhagem SLAB suscetível, mostrou que havia custos de 
resistência para essa linhagem. No entanto, os custos de 
abrigar ambos os alelos de resistência eram 
significativamente menores do que para a linhagem SR 
que abriga unicamente a mutação ace-1 R. Portanto, foi 
investigado que os custos relativamente maiores 
associados a uma eficiência reduzida da degradação da 
ACh no terminal pós-sináptico (devido ao ace-1 R ) 
possam ser parcialmente compensados por uma 
liberação mais lenta de ACh no terminal pré-sináptico 
(devido aKdr R ). 
Isto é, a presença da mutação Kdr R compensou os 
custos da mutação ace-1 R em um ambiente livre de 
inseticida, sugerindo que a força da seleção em áreas não 
tratadas seria menos contra mosquitos resistentes a 
ambos os inseticidas do que naqueles resistentes a 
carbamatos sozinhos. 
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17 

Sitophilus zeamais 
Ordem: Coleoptera 

Família: 
Curculionidae 

Resistência a piretróides (não foi citada a 
mutação) 
Três populações de S. zeamais foram 
utilizadas neste estudo. Essas populações 
são denominadas aqui como "suscetível", 
"custo resistente" e "resistente sem custo". 
Os níveis de atividade da trealase, 
glicogênio fosforilase, lipase, glicosidase e 
amilase foram determinados em duas 
populações resistentes a inseticidas, 
mostrando (resistente com custo) ou não 
(resistência sem custo) associado ao custo 
de condicionamento físico e em uma 
população suscetível a inseticida. 

A população sem custo e resistente respirava a uma taxa 
maior como conseqüência de sua maior massa corporal que 
a outra populações. Por outro lado, a massa corporal e a taxa 
de respiração da população resistente e com custo foi 
semelhante à da população suscetível. Isso pode ser uma 
conseqüência da necessidade de maior mobilização de 
energia na população resistente com custo.  
 
A atividade da trealase, amilase e lipase foram sempre 
maior em uma das populações resistentes. A populção 
resistente com custo exibiu maior atividade de trealase e 
lipase que a população resistente e sem custo, que 
apresentou maior atividade da amilase. As diferenças foram 
particularmente altas para amilase e lipase. A maior 
atividade das amilases na população resistente sem custo 
sugere uma maior eficiência na extração de energia dos 
alimentos e maior armazenamento consequente, resultando 
em maior massa corporal. 
 
A massa corporal é maior na população resistente e sem 
custo comparado com a população resistente com custo, que 
é mais população resistente e provavelmente requer maior 
mobilização de energia para a manutenção de seu maior 
nível de resistência a inseticidas. Maior atividade da amilase 
parece, portanto, uma tática particularmente eficiente para 
explorar melhor essa fonte de alimento para insetos. Assim 
como a maior atividade da trealase na população resistente 
com custo, que indica a maior mobilização energética, 
minimizando seu potencial acúmulo e consequente aumento 
da massa corporal. 
 
As outras enzimas envolvidas na mobilização de energia 
(isto é, fosforilases de glicogênio e glicosidase) foram 
semelhantes nas três populações. Portanto, a trealase e 
lipase são provavelmente as principais enzimas responsáveis 

A seleção extensa com inseticida pode favorecer a 
seleção de genes modificadores que mitigam os custos 
associados à resistência. A mitigação do custo da 
resistência a inseticidas pode minimizar a necessidade da 
mobilização de alta energia e favorecer o 
armazenamento de energia (através de uma maior 
eficiência da digestão do amido e consequente captação 
de energia), resultando na manutenção de mecanismos 
de resistência a inseticidas e processos fisiológicos 
básicos sem trade-offs significativos entre eles. 
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pela a maior mobilização de energia nas populações 
resistentes, necessários para manter mecanismos ativos de 
resistência a inseticidas nos insetos resistentes. 

18 
Culex pipiens 

Ordem: Diptera 
Família: Culicidae 

Resistência a organofosforados 
Duplicação - anteriormente chamado ace-
1RS, mas aqui referido como ace-1D - 
combinando alelos resistentes e suscetíveis 
do locus ace-1 apareceram recentemente. 
Esse locus codifica a acetilcolinesterase 
(AChE1), o alvo dos inseticidas OP. Ele 
exibe uma única substituição de 
aminoácidos, G119S, devido a uma 
mutação no terceiro éxon do gene ace-1, 
levando à substituição de glicina (GGC, 
alelos suscetíveis, ace-1S) por uma serina 
(AGC). Essa mutação está associada a 
uma suscetibilidade reduzida ao inseticida 
OP, modificações nas propriedades 
catalíticas do AChE1 e um alto custo de 
condicionamento físico." 

Não são específicados. Como nenhum alelo de resistência ace-1 é detectado na 
ausência de inseticida OP, provavelmente devido ao seu 
alto custo de condicionamento, pode haver a existência 
de uma duplicação combinando cópias resistentes e 
suscetíveis como ace-1D. 
Um haplótipo duplicado ace-1D pode ser vantajoso 
porque restaura, pelo menos em parte, a atividade 
normal da AChE1. Deve-se notar que uma duplicação 
com 2 cópias R também pode restaurar uma parte da 
atividade normal da AChE1, embora em um nível mais 
baixo, e, portanto, pode ser selecionada como um passo 
intermediário para os haplótipos ace-1D. 
 
As duplicações descritas consistem em 2 alelos de ace-1, 
1 suscetível e 1 resistente a inseticida, localizados no 
mesmo cromossomo.  
Os autores propõem que as duplicações foram 
selecionadas porque reduzem o custo de 
condicionamento associado ao alelo ás-1 resistente 
através da geração de heterozigose persistente e 
vantajosa.  
 

19 
Culex pipiens 

Ordem: Diptera 
Família: Culicidae 

Resistência a organofosforados (OP) 
Apenas três loci desenvolveram grande 
resistência a organofosforados alelos: Est-
2, Est-3 e Ace.l. Os dois primeiros loci, 
Est-2 e Est-3, código para desintoxicar 
hidrolases de carboxiléster (ou esterases). 
Estes alelos de resistência correspondem a 
esterase de superprodução. 
 

A AChE modificada altera o funcionamento ideal das 
sinapses colinérgicas do sistema nervoso central, com 
mudanças prováveis em algumas características 
relacionadas à aptidão comportamental. 
Atualmente, não se sabe como os custos dos genes de 
resistência nesses locais se combinam (por exemplo, aditiva 
ou multiplicativamente).  
Os custos ocasionados pela alteração na AChE são citações 
de outros trabalhos. 

No presente exemplo, o custo em um locus (Ace-1) 
evoluiu com um modificador específico (uma duplicação 
de genes no mesmo locus), enquanto no outro (Ester) 
uma redução de custo levou 10 anos para se generalizar, 
impulsionada por substituição de alelos e aparentemente 
não por seleção de modificadores.  
Para o alelo Ace-1 RS, a cópia S adicional não modifica 
a resistência fornecida pela cópia R, portanto, sua 
vantagem é provavelmente um custo menor, pois a 
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O terceiro locus, Ace-1, codifica o alvo do 
inseticida organofosforados 
(acetilcolinesterase). A resistência é 
conferida através da duplicação do Ace-1 
(ou seja, existem duas cópias do locus 
Ace.I), com um alelo suscetível e um 
resistente. 
 

Os custos ocasionados pela surperprodução de esterases não 
foram especificados. 

atividade AChE adicional fornecida pela cópia S 
provavelmente compensa a deficiência da atividade 
AChE de cópia R. Portanto, a cópia S pode ser 
considerada como um modificador para o custo gerado 
pela cópia R.  

20 
Culex pipiens  

Ordem: Diptera  
Família: Culicidae 

Gene de resistência (Al esterase 
superproduzida). Seguido pelo ocorrência 
de um alvo modificado (acetilcolinesterase 
insensível) e por dois pares de esterase 
superproduzidas Alozimas A e B: A4-B4 
em 1984 e A2-B2. A superprodução de Al 
esterase é devida a uma modificação 
expressão gênica da esterase A, enquanto 
a expressão associada esterases A4-B4 ou 
A2-B2 é devido a uma coamplificação em 
tandem (aumento do número de cópias de 
genes) da esterase estrutural A e genes B. 
  

A Al esterase confere uma diminuição importante no 
condicionamento físico (não especificado pelos autores), 
mas as esterases A4-B4 não. 

Até o momento, a evolução em direção aos genes que 
modificam o custo de adequação (genes modificadores) 
dos genes da resistência esterase não foi observada em 
C. pipiens. Sendo assim, os autores sugerem que em C. 

pipiens, pelo menos para resistência à OP devido à 
esterase de superprodução, a melhoria do custo 
pleiotrópico pode ter sido alcançada pela substituição do 
alelo (ou seja, substituição do alelo caro por um menos 
caro no locus envolvido na resistência). 

21 

Tecia solanivora  

Ordem: Lepidoptera 
Família: 

Gelechiidae 

Resistência alta ao inseticida carbamato 
carbofurano e baixos níveis de resistência 
ao clorpirifós. Assim como resistência a 
permetrina (as mutações que conferem 
resistência não foram descritas). 
 
Este trabalho, sugere que a resistência a 
piretróides e carbamatos (e talvez também 
aos organofosforados) provavelmente 
ocorre devido a dois mecanismos distintos 
que indicam resistência múltipla. Contudo, 
genes responsáveis por ambos os 
mecanismos podem estar associados (ou 
seja, via desequilíbrio de ligação). --> um 

O pico de postura foi atrasado na população resistente em 
nove dias e a taxa de crescimento populacional foi menor 
que a da população suscetível.  

Os autores sugerem que um pico de oviposição tardia na 
população resistente estudada possa ser uma adaptação 
para compensar os nutrientes necessários para completar 
o desenvolvimento do ovo. Nesse caso, isso ajudaria a 
obter sucesso reprodutivo, mas é uma estratégia perigosa 
porque o risco de mortalidade aumenta substancialmente 
em adultos idosos. Além disso, a probabilidade de ser 
atacado ou parasitado quando adulto é 
comparativamente maior do que a das larvas que 
permanecem protegidas dentro do tubérculo. 
 
Outro possível mecanismo seria o fato da população de 
resistência múltipla ter exibido um tempo de 
desenvolvimento 3,8 dias menor que a população 
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dos mecanismos poderia ser a alteração no 
locus da acetilcolinesterase, que confere 
resistência a organofosforados 
Além disso, amplo espectro mecanismos 
de desintoxicação, como esterases ou 
P4504,5,55,56 também é provável que 
ocorram, conferindo resistência a 
múltiplos inseticidas. 
Entretanto, estes mecanismos ainda 
precisam ser estudados nesta espécie. 
 

suscetível, mas com maior mortalidade larval. 
Provavelmente, seja uma adaptação para minimizar a 
exposição a inseticidas, que são aplicados ao solo. 

22 

Nilaparvata lugens  

Ordem: Hemiptera  
Família: 

Delphacidae 

Resistência a clorpirifós 
(Mecanismo não foi descrito) 

Neste estudo, indivíduos de N. lugens resistentes ao 
clorpirifós mostraram uma sensibilidade (recuperação mais 
lenta ao choque térmico) à temperatura reduzida do que os 
suscetíveis, o que também pode estar relacionado à 
superexpressão da enzima de desintoxicação e dos genes de 
choque térmico pelo uso extensivo de energia. 

A temperaturas baixas (18 ° C), a população de N. 

lugens resistente ao clorpirifós apresentou maior taxa de 
cópula do que a população suscetível de contraparte, e o 
custo de condicionamento físico a baixas temperaturas 
(18 e 22 ° C) era muito menor do que em outro teste 
temperaturas (25, 28 e 32 ° C). 
Isto é, as baixas temperaturas tiveram menos efeito no 
crescimento de populações resistentes do que as médias 
ou altas, o que poderia dar aos indivíduos resistentes 
mais possibilidades de superar o estresse causado por 
baixas temperaturas, como o inverno excessivo. 
 

23 
Aedes aegypti 

Ordem: Diptera 
Família: Culicidae 

 Knockdown resistance (kdr) . Nas 
Américas, duas das mutações mais 
comuns são substituições ocorrendo no 
códon 1016, resultando em uma alteração 
de aminoácidos de valina (V) a isoleucina 
(I) (V1016I) e no códon 1534, resultando 
em uma alteração de aminoácido de 
fenilalanina (F) em cisteína (C) (F1534C). 

Os custos não foram abordados neste trabalho. Não foram abordados neste estudo. 
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24 

Tetranychus urticae  

Ordem: 
Trombidiformes  

Família: 
Tetranychidae 

Neste estudo, foram avaliados custos 
potenciais de condicionamento associados 
a cinco mutações de resistência no local-
alvo. 
P262T mutação no citocromo mitocondrial 
b CytB --> resistência a bifenazato 
efeito combinado de G314D e G326E nos 
canais 1 e 3 de cloreto glutamato GluCl --
> resistência a avermectina 
L1024V no canal de sódio dependente de 
voltagem VGSC --> resistência a 
piretróides 
I1017F na quitina sintase 1 altamente 
conservada CHS1 --> resistência a 
etoxazol, clofentezina e hexitiazox  

Três mutações de resistência no local-alvo, I1017F em 
CHS1 e as mutações G314D e G326E co-ocorrentes em 
GluCl1 e GluCl3, mostraram alterar significativa e 
consistentemente certos parâmetros de aptidão em T. 

urticae.  
Os resultados mostraram que o desenvolvimento total e o 
tempo médio de geração foram significativamente diferentes 
entre as estirpes que possuem a mutação I1017F em relação 
à estirpe de controle. O tempo de desenvolvimento do ácaro 
pode, portanto, ser afetado pela mutação I1017F na fase de 
muda e apresentar um estágio mais longo da crisálida. 
No presente estudo, as linhas GluCl1 + 3_R1‐3 quase 
isogênicas, que carregam as mutações G314D e G326E, 
exibiram uma ISS (quantidade de ovos postos por placa-
estágio de sobrevivência imatura) significativamente menor 
e um período de pré-ulceração mais longo, bem como 
menor fecundidade diária / fêmea, em comparação com a 
linha de controle GluCl1 + 3_C. 
Uma combinação das duas mutações GluCl não confere 
altos níveis de resistência à abamectina em T. urticae. 
As mutações G314D e G326E em GluCls tiveram um efeito 
significativo nos valores de LTP (vida fértil) daspopulações 
experimentais de T. urticae . 
As mutações P262T no cytb e L1024V no VGSC, não 
induziram uma mudança consistente em nenhum parâmetro 
de condicionamento físico analisado neste estudo. 
 

Não foram abordados neste estudo. 

25 
Plutella xylostella  

Ordem: Lepdoptera  
Família: Plutellidae 

Resistência a deltametrina (um piretróide) 
Mecanismo não foi descrito. 

Mecanismo de resistência não descrito pelos autores, os 
mesmos comentam que o mecanismo exato precisa ser 
estudado nas linhagens usadas. 

Mecanismo não descrito pelos autores 
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26 

Haematobia 

irritans  

Ordem: Diptera  
Família: Muscidae 

A resistência aos pesticidas piretróides 
está fortemente associada à mutação no 
local alvo da resistência à knockdown 
(kdr) no canal de sódio dependente da 
voltagem. A mutação é uma substituição 
de leucina por fenilalanina (L1014F). 
Além disso, verificou-se que a resistência 
chamada "super-Kdr" está associada à 
substituição de metionina por treonina 
(M918T) neste mesmo gene. 
 
A resistência a organofosforados (OP), 
que inibem a AChE atividade fosforilando 
covalentemente ou carbamilando o resíduo 
serina dentro do desfiladeiro do sítio ativo, 
é conferida através de uma mutação 
pontual (G262A), alterando uma glicina 
para alanina na sequência de aminoácidos. 

Os custos não foram abordados neste estudo.  Não foram abordados neste estudo. 

27 

Rhipicephalus 

decoloratus  

Ordem: Ixodida  
Família: Ixodidae 

Resistência ao acaricida amitraz (que atua 
inibindo a enzima monoaminoxidase, e 
também deve ter efeitos sobre α2-
adrenoreceptores pois interage com estes), 
porém os autores não descrevem o 
mecanismo envolvido na linhagem 
resistente usada no trabalho. 

O custo de fitness não foi descrito. Os autores encontraram 9 genes diferencialmente 
expressos na linhagem resistente a amitraz (sendo 7 
upregulated, e 2 down regulated). Os autores sugerem 
que estes genes diferencialmente expressos na linhagem 
resistente podem potencialmente representar atributos 
neuroprotetores do fenótipo resistente à amitraz, de 
forma a impedir a ativação excessiva da transmissão 
sináptica (que poderia levá-los a morte) em carrapatos 
resistentes. 
 

28 
Plutella xylostella 

Ordem: Lepdoptera 
Família: Plutellidae 

Resistência ao organofosforado mevinfós 
Foram encontrados transcriptos 
diferencialmente expressos relacionados 
aos genes de resistência. 

Doze transcritos relacionados à formação de quitina ou 
processamento de muda foram regulados positivamente em 
mariposas diamondback resistentes ao mevinfós, desses 
transcriptos, quatro foram relacionados a proteínas 

Na mariposa diamondback altamente resistente à 
permetrina, a expressão do gene OBP8 mostrou trade-
offs quando comparada com alguns genes CYP 
altamente expressos. 
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Havia vários genes com enzimas 
codificadoras relacionadas à resistência a 
inseticidas, incluindo CYPs (P450s, 
EC1.14.14.1), carboxilesterases (CCEs, 
EC 3.1.1.1) e GSTs. Usando Números de 
comissão de enzimas (números EC), foram 
alinhados 122 transcritos de 86 genes 
pertencentes a 30 CYPs, 56 transcriptos de 
35 genes pertencentes a 22 GSTs e 46 
transcriptos de 29 genes pertencentes a 10 
CCEs 
 
Genes não foram especificados. 

cuticulares, quatro foram relacionados ao precursor da 
proteína 1 relacionado à quitinase e quatro foram 
relacionados ao procolágeno-lisina. A diminuição da 
penetração de inseticida pode ser atribuída ao maior teor de 
proteínas e lipídios da cutícula e / ou genes relacionados 
envolvidos na formação da cutícula.  
 
Por outro lado, 12 transcriptos diferencialmente expressos 
(sete genes) relacionados à proteína cuticular ou 
glicoproteína estrutural da endocutícula mostraram 
regulação negativa.  
 
JH diminui na metamorfose: esse atraso na metamorfose 
pode explicar por que as mariposas resistentes a OP crescem 
mais lentamente que as mariposas suscetíveis em laboratório 
(dados não publicados).  
 

29 

Cimex lectularius e 

C. Hemipterus  

Ordem: Hemiptera  
Família: Cimicidae 

A expressão de duas enzimas de 
desintoxicação, citocromo P450 e 
glutationa-S-transferase foi testada 
especificamente em populações controle 
(sem exposição a pesticidas) e expostas a 
pesticidas, mas somente as citocromo 
P450 superexpressas foram encontradas 
em populações expostas a pesticidas. 
Entretanto, por se tratar de um estudo de 
revisão estas informações são apenas 
citações de outros trabalhos e não 
especificadas. O mesmo vale para a 
informação abaixo, acerca da mutação kdr. 
A resistência específica aos piretróides foi 
identificada como resultado de mutações 
pontuais no quadro de leitura aberta dos 
genes dos canais de sódio sensíveis à 
tensão.  

O custo de fitness não foi descrito. Não descreve mecanismos de atenuação. 
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Percevejos evitam refúgios tratados com 
certos pesticidas, representando um 
mecanismo comportamental de prevenção 
de pesticida. 
 
Este trabalho não trata de um estudo sobre 
resistência, apenas cita mecanismos de 
resistência nesta espécie. 

30 

Drosophila sp.  
Ordem: Diptera  

Família: 
Drosophilidae 

Resistência a organofosforados 
Alterações na CHKov1 (gene CG10618) 
podem afetar o metabolismo da colina em 
geral e possivelmente a função da 
acetilcolinesterase. Dado que a 
acetilcolinesterase é o alvo de vários tipos 
de pesticidas, incluindo os organofosfatos, 
os autores sugerem que a inserção de 
Doc1420 (mutação adaptativa gerada por 
elemento transponível ativo no gene 
Doc1420) no CHKov1 pode conferir 
resistência ao órgão.  
 

O custo de fitness não foi descrito. Não foram abordados neste estudo. 

31 

Drosophila sp.  
Ordem: Diptera  

Família: 
Drosophilidae 

Resistência a CASPP (5-Cl-CASPP), nova 
classe de inseticida neuroativo direcionado 
especificamente ao transportador de 
acetilcolina vesicular - VAChT), causada 
pela presença da mutação Y49N no gene 
VAChT, e também pela super expressão 
da proteína selvagem (sem a mutação 
Y49N).  

Adultos que super-expressam a proteína VAChT tem uma 
longevidade diminuída. Analisaram o comportamento de 
rastreamento larval em portadores da mutação Y49N, e estes 
apresentaram uma distância larval total percorrida 
diminuída.  

Não é descrito no artigo 
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32 
Culex pipiens  

Ordem: Diptera  
Família: Culicidae 

O alelo de resistência ace ‐ 1R codifica 
uma proteína acetilcolinesterase diferente 
daquela codificada pelo alelo S suscetível 
por uma única substituição de 
aminoácidos (G119S): essa substituição 
impede que os inseticidas 
organofosforados se liguem ao seu alvo, 
resultando em resistência.  

A substituição do G119S diminui bastante a atividade da 
proteína, provavelmente respondendo pelo alto custo 
seletivo associado a indivíduos RR homozigoto: maior 
mortalidade larval, menor fecundidade e menor sucesso de 
acasalamento entre machos RR do que para machos 
homozigotos SS. Os indivíduos com genótipo RS têm 
características intermediárias, com menor resistência que os 
indivíduos com RR, a um custo menor. 

Foi observado que a duplicação heterogênea do ace ‐ 1 
(D) era favorecida quando as condições ambientais 
resultam em superdominância (quando o fenótipo 
heterozigoto é o mais apto). Desta forma, ao longo do 
estudo (10 meses) a maioria dos indivíduos era de fato 
[RS]. Motivos: (i) a seleção estabilizadora multivariada 
provavelmente leva frequentemente à superdominância 
para novas mutações que são benéficas no estado 
heterozigoto, e (ii) a adaptação recente geralmente 
envolve trade-offs; portanto, pressões seletivas 
antagonistas equilibradas resultariam em 
superdominância.  
 
Isto é, os indivíduos SS eram mais aptos que os 
indivíduos RR em condições de exposição ao inseticida 
(RS> SS> RR), indicando que em RR a vantagem 
relativa da resistência não pode compensar seu custo em 
concentrações mais baixas de inseticida. Assim, a 
hipótese testada pelos autores pode ser confirmada de 
que podem existir diferentes equilíbrios de 
superdominância, dependendo das intensidades de 
pressão seletivas, o que pode alterar as compensações 
relativas de adequação dos diferentes genótipos. 
 

33 

Laodelphax 

striatellus  

Ordem: Hemiptera  
Família: 

Delphacidae 

Resistência a clorpirifós, um pesticida 
organofosforado; 
(não especifica e descreve a mutação que 
causa a resistência) 

A resistência ao clorpirifós teve poucos efeitos na 
sobrevivência e no desenvolvimento da SBPH (planthopper 
pequena e marrom), mas afetou claramente a reprodução. 
Em temperaturas ótimas (24º C), comparadas com a SBPH 
suscetível, as pragas resistentes tinham menos descendentes. 
No entanto, notavelmente, a SBPH resistente apresentava 
um pouco mais de descendentes em altas temperaturas (30º ) 
do que a linhagem suscetível, o que indicava que as 
populações resistentes se adaptariam melhor ao estresse 
térmico que as populações suscetíveis.  
 

O estudo sobre proteínas de choque térmico identificou 
que a linhagem resistente superexpressou Hsc70s 
localizada no citosol / núcleo ou RE. Portanto, o 
aumento da expressão de Hsc70s era uma troca, 
diminuindo a aptidão a temperaturas ideais, mas 
oferecendo proteção suficiente a insetos resistentes a 
altas temperaturas para resultar em alta aptidão relativa. 
Consequentemente, a SBPH resistente não teria 
dificuldade em sobreviver na estação de temperatura 
abaixo do ideal. 
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34 
Myzus persicae  

Ordem: Hemiptera  
Família: Aphididae 

Mutações: 
kdr (L1014F) e super-kdr (M918T) que 
conferem resistência a organofosforados 
MACE- acetilcolinesterase modificada 
(porém os autores não descrevem qual a 
mutação investigada)  
Super-expressão de GSTs e alta atividade 
consitutiva de esterase somente nos 
genótipos heterozigotos para a mutação 
L1014F 

O fitness foi avaliado pela massa do corpo e pela taxa 
intrínseca de aumento (nascimentos - mortes por geração), 
criados em hospedeiro favorável (pimenta) e outro não 
favorável (rabanete). No hospedeiro favorável os genótipos 
resistentes apresentaram pior fitness reprodutivo que os 
genótipos suscetíveis, enquanto que no hospedeiro não 
favorável os genótipos resistentes apresentaram melhor 
fitness reprodutivo que os genótipos suscetíveis. 

Um genótipo MR (heterozigoto para F1014F e alta 
atividade consitutiva de esterase) apresentou alta 
atividade de HSP-70 somente quando criado sobre um 
hospedeiro não favorável. Os autores não deixam claro o 
mecanismo, apenas discutem que os resultados sugerem 
que o "trade-off" entre mecanismos de resistência (por 
desintoxicação ou insensibilidade) podem ser bastante 
complexos, com uma multiplicidade de custos e 
benefícios entre ambientes, como o encontrado no 
presente trabalho, onde os genótipos resistentes 
obtiveram melhores resultados, em termos de fitness, 
dependendo do hospedeiro em que foram criados.  
 

35 

Ixodes scapularis 

Ordem: Ixodida 
Família: Ixodidae 

 
Rhipicephalus 

(Boophilus) 

microplus 

Ordem: Ixodida 
Família: Ixodidae 

Resistência a organofosforados por 
mutações em genes de AChE 

É um artigo que aborda análises de bioinformática, embora 
seja mencionado custo de fitness na discussão, relacionado a 
mutações em genes de acetilcolinesterase, os autores não 
especificaram quais no caso destas espécies de carrapatos. 

Dados genômicos de ambas espécies de carrapatos 
sugerem a existência de genes adicionais de 
acetilcolinesterase, para o B. microplus seriam 3 genes. 
A expressão de múltiplos alelos oriundos das cópias 
gênicas que demonstram ser funcionais pode reduzir o 
custo de condicionamento associado à resistência à OP. 
A capacidade de expressar alelos múltiplos pode 
permitir a mitigação dos custos potenciais de 
condicionamento associados à insensibilidade ao OP, 
permitindo a sobrevivência na presença de seleção, bem 
como mantém os alelos do tipo selvagem totalmente 
funcionais na ausência de seleção de OP. 
 

36 

Tetranychus urticae  

Ordem: 
Trombidiformes  

Família: 
Tetranychidae 

Resistência à organofosforados 
Duplicação do gene ace-1 e presença de 
três mutações (G228S, A391T e F439W) 
no gene da acetilcolinesterase envolvidas 
na insensibilidade ao inseticida. 

As linhagens mutadas apresentaram redução na 
superexpressão de AChe quando comparadas as suscetíveis. 
Aparentemente, essa eficiência catalítica reduzida é devida à 
ocorrência de mutações G228S e F439W na AChE e parece 
ser proporcional ao número de mutações. Este fator, 
resultaria em um custo de adequação se nenhum mecanismo 
compensatório estiver presente. 
As várias cópias de duplicação nas linhagens resistentes são 
necessárias para manter um nível de atividade AChE 

O fato dos níveis gerais de atividade da AChE nas 
linhagens mutadas e suscetíveis terem sido semelhantes 
entre si, sugere que a extensão da duplicação de AChE 
nesta espécie foi precisamente ajustada para restaurar 
um nível normal de atividade da AChE. Portanto, pode-
se especular que a extensa duplicação de Tuace tenha 
sido impulsionada pela pressão de seleção para 
compensar o custo de condicionamento atribuível ao 
acúmulo de mutações que causam ineficiência catalítica 
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semelhante ao da linhagem do tipo selvagem. da AChE, restaurando assim a atividade normal da 
AChE.  
As duplicações ocorreram em dois alelos do ace-1, um 
suscetível e outro resistente ao inseticida. Desta forma, 
os autores sugerem que possivelmente as duplicações 
foram selecionadas porque reduziam o custo de 
condicionamento associado ao alelo ace-1 resistente 
através da geração de heterozigotos persistentes e mais 
adaptáveis. O custo do condicionamento físico 
geralmente é alto no estágio inicial da seleção dos 
inseticidas, mas se torna menor devido à adaptação 
compensatória ao longo do tempo. 
 

37 
Anopheles gambiae 

Ordem: Diptera 
Família: Culicidae 

Resistência a Carbamatos (CXs) 
Organofosfatos (OPs) causada pela 
presença da mutação G119S no gene da 
ACE-1. Genótipos analisados: 
DD_ duplicado (homozigoto carregando 
uma cópia selvagem e uma cópia mutada) 
RR_ resistente (uma cópia apenas do gene, 
homozigoto para a presença da mutação) 
SS_ suscetível (uma cópia apenas do gene, 
homozigoto selvagem) 

A análise das principais características da história de vida do 
mosquito (mortalidade pré-imaginal, tempo de 
desenvolvimento larval, competição de acasalamento e 
fertilidade feminina) mostrou que um alto custo de 
condicionamento está associado ao genótipo R / R 
resistente. 
O genótipo D/D duplicado exibiu em cada estágio larval 
uma mortalidade significativamente menor que o genótipo 
R/R . 
Os indivíduos D / D desenvolveram-se significativamente 
mais rápido que os indivíduos R/R. 
Tanto os machos D / D quanto os S / S tiveram mais 
progênies que os machos R / R . 
No geral, o sucesso reprodutivo das fêmeas R / R foi 
significativamente menor. As diferenças observadas devem-
se ao fato de as fêmeas R / R depositarem menos ovos que 
as demais; o número de fêmeas que põem ovos e a taxa de 
eclosão não são significativamente diferentes entre os três 
genótipos. 
No geral, a ordem dos genótipos do menor para o mais caro 
é: SS ≈DD <RR. 

Evento de duplicação único, combinando uma cópia 
suscetível e resistente do gene ace-1. Em estudos 
posteriores foi observado que, enquanto o ace-1 D 
confere menos resistência do que ace-1 R , o alto custo 
de condicionamento associado ao ace-1 R é quase 
completamente suprimido pela duplicação de todas as 
características estudadas. 
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38 
Aedes aegypti 

Ordem: Diptera 
Família: Culicidae 

Resistência a piretróides, causada por 
mutações Kdr (Val1016Ile e Phe1534Cys)  

Em linhagens resistentes Rock-kdr o desenvolvimento larval 
demorou mais, os adultos tiveram uma atividade locomotora 
aumentada, menos fêmeas botaram ovos e produziram um 
número menor de ovos. Isto é, os resultados sugerem que a 
mutação kdr não interfere no próprio desenvolvimento 
embrionário, mas na fecundidade. 
O genótipo suscetível foi mais competitivo em termos de 
tempo de desenvolvimento. Neste trabalho, quaisquer que 
tenham sido os efeitos que prejudicam a aptidão normal, 
observou-se que indivíduos homozigotos para as mutações 
kdr (e possivelmente outros loci intimamente ligados) eram 
mais suscetíveis a condições rigorosas do que seus colegas 
do tipo selvagem. 
 

Não foram abordados neste estudo. 

39 
Musca domestica  

Ordem: Diptera  
Família: Muscidae 

Resistência a inseticidas piretróides --> 
permetrina e deltametrina 
Existem três mutações Vssc (canal de 
sódio dependente de voltagem) conhecidas 
que causam resistência aos piretróides em 
moscas domésticas, e conhecidas como 
mutações Kdr: L1014F, L1014H e a 
super-kdr M918T (que é encontrada 
sempre junto com a L1014F).  
Um resultado deste trabalho foi a 
identificação de duas novas mutações no 
Vssc que aumentam significativamente os 
níveis de resistência aos inseticidas 
piretróides: D600N e T929I.  
 

Não há informações sobre o custo de aptidão associados as 
mutações descritas. 

Neste trabalho, foram identificadas três mutações Vssc 
que não parecem ter um papel claro na resistência: 
V243M, G1942D e G2004S, e que não foram 
previamente associadas à resistência aos piretróides. 
Portanto, parece que essas são mutações que têm pouco 
ou nenhum custo de adequação na ausência de 
inseticidas ou que são modificadores de adequação 
(mutações compensatórias) que ajudam a compensar o 
custo de adequação (na ausência de inseticidas) das 
mutações que conferem resistência.  
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40 
Triatoma infestans  

Ordem: Hemiptera  
Família: Reduviidae 

Resistência ao inseticida deltametrina 
(Mecanismo não especificado) 

Insetos suscetíveis e resistentes foram capazes de se 
reproduzir com sucesso. No entanto, a fecundidade dos 
casais diferiu significativamente. Tanto a quantidade 
semanal quanto a quantidade total de ovos postos foi 
significativamente maior em casais suscetíveis que 
resistentes. Além disso, a quantidade de ovos depositados 
em relação aos eventos de cópula foi a menor na colônia 
resistente, o que sugeriu uma diminuição na eficiência da 
cópula. 
A redução da fecundidade encontrada em T. infestans 
resistente pode estar associada à redução da ingestão de 
sangue na fêmea reprodutiva, um efeito pleiotrópico da 
resistência à deltametrina que foi descrito anteriormente em 
vetores de doenças hematófagas. 
Os custos de desenvolvimento na colônia resistente estavam 
na forma de um encurtamento da duração do segundo e 
terceiro estágio da ninfa e uma extensão do quinto estágio. 
Embora os resultados sugiram a presença de custos de 
resistência à deltametrina, as diferenças no ciclo de vida 
também podem estar relacionadas às condições ambientais 
naturais. 

As colônias diferiram na duração da segunda, terceira e 
quinta ninfa, embora as diferenças parecessem ser 
compensadas, pois a duração total do ciclo de vida era 
semelhante entre as colônias. No entanto, a quinta ninfa 
explicou a maioria das variações entre colônias e 
resultou no estágio mais longo e mais variável da 
colônia resistente. Um atraso na muda para a fase adulta 
pode ter consequências negativas na sobrevivência e no 
sucesso reprodutivo, traduzido em uma baixa 
sobrevivência da progênie em um ambiente desfavorável 
para o crescimento e uma exposição excessiva à 
predação quando na fase larval prolongada. No entanto, 
a maior duração e variabilidade do último estágio da 
ninfa nos insetos resistentes podem indicar uma 
frequência mais alta de atraso ou diapausa (retenção 
temporária do desenvolvimento) no desenvolvimento 
adaptativo. Isto é, as ninfas que mudam mais tarde 
podem permanecer em refúgios, evitando a exposição a 
inseticidas e sobreviver a tempos desfavoráveis 

41 
Anopheles gambiae  

Ordem: Diptera  
Família: Culicidae 

An. gambiae exibe resistência a 
organofosforados e carbamatos devido a 
uma única substituição de aminoácidos, de 
uma glicina para uma serina na posição 
119, no local catalítico AChE1 (G119S).  

O objetivo deste estudo é a frequência do alelo duplicado, 
portanto, pouco é abordado sobre custo associado à 
resistência.  

O alelo duplicado resistente do gene que codifica 
AChE1 (ace-1) está potencialmente associado a um 
menor custo de condicionamento físico. Isto é, 
homozigotos resistentes apresentam maior custo, pois o 
alelo de resistência (ace-1 R) acarreta um grande custo 
de condicionamento, provavelmente devido ao AChE1 
mutado ter um nível de atividade muito menor. 
Mosquitos homozigotos Ace-1 R sobrevivem na 
presença de inseticida, mas são rapidamente superados 
na ausência de inseticida, já os heterozigotos estão 
sujeitos a custos menores que os homozigotos resistentes 
na ausência de inseticida. Nas áreas tratadas, eles 
sobrevivem melhor que os homozigotos suscetíveis, mas 
são menos resistentes que os homozigotos ace- 1R.  
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Sobre a frequência: vários alelos duplicados (ace-1 D) 
apareceram recentemente, os quais vinculam uma cópia 
suscetível e resistente do gene ace-1 no mesmo 
cromossomo. A duplicação cria, assim, um alelo 
"heterozigoto permanente”.  
A duplicação acarreta um menor custo de fitness, visto 
que o gene AChE1 mutado também está associado a 
uma forte diminuição da atividade enzimática. 
 

42 
Culex pipiens  

Ordem: Diptera  
Família: Culicidae 

Resistência a organofosforados (temefós e 
clorpirifós) 
Foram analisados diferentes genótipos 
resistentes, todos envolvendo duplicação e 
a presença/ausência da mutação G119S na 
ace-1. 

Os DD homozigotos duplicados apresentaram resistência 
intermediária, semelhante à dos heterozigotos RS de cópia 
única, enquanto os indivíduos DR e DS foram um pouco 
mais e levemente menos resistentes que o RS, 
respectivamente. Em todos os casos, indivíduos portadores 
de alelo duplicado foram menos resistentes que indivíduos 
com RR. 
Havia quase um terço a mais adultos emergentes na SS 
(18% de mortalidade) do que na RR (45% de mortalidade). 
No entanto, os indivíduos D3D3 apresentaram mais de 60% 
de mortalidade (> indivíduos RR). Em geral, exceto no 
D3D3, indivíduos portadores de alelos duplicados 
apresentaram um custo reduzido em comparação ao RR de 
cópia única. 

Genótipos carregando duplicações foram selecionados 
porque conferem um equilíbrio entre resistência / custo 
mais favorável entre zonas tratadas e não tratadas pelos 
inseticidas (sobredominância). Esse resultado corrobora 
fortemente a visão de que essas duplicações foram 
favorecidas por permitirem a fixação de uma heterose 
permanente nesse gene polimórfico. 

43 
Culex pipiens 

Ordem: Diptera 
Família: Culicidae 

Resistência a organofosforados  
Os mosquitos das linhagens amostradas 
são homozigotos para os loci Ester e Ace-
1 (o artigo não especifica a mutação da 
Ace-1, mas cita outro artigo onde diz que 
é a G119S) 

O alelo de resistência ace-1R codifica para um AChE1 
mutada que é menos inibida pelos OPs, mas que está 
associado a uma redução de 60% na atividade cinética em 
comparação à enzima selvagem. Assim, modificações de 
AChE1 parecem alterar o funcionamento ideal das sinapses 
colinérgicas do sistema nervoso central. 
Alelos resistentes foram associados a uma maior 
mortalidade pré-imaginal e menor tamanho feminino, em 
relação aos alelos suscetíveis. Essa desvantagem é 
detectável para os loci Ester e ace-1. Os resultados deste 
trabalho indicam um custo variável entre alelos de 
resistência. Por exemplo, a mortalidade pré-imaginal foi 

Não foi abordado neste estudo. 
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menor para os indivíduos Ester2 do que os Ester4 ou Ester1.  
Envolvimento de Wolbachia no custo de resistência a 
inseticidas mostraram que mosquitos resistentes são mais 
fortemente infectados por Wolbachia, qualquer que seja o 
mecanismo envolvido. Um efeito de Wolbachia na 
fecundidade foi detectado para a linhagem resistente 
altamente infectada, e foi deletério (fecundidade reduzida). 
 

44 

Drosophila 

melanogaster  

Ordem: Diptera  
Família: 

Drosophilidae 

Mutações no gene que codifica AChE: 
 
Mutações: I161V, G265A, F330Y e 
G368A.  
Essas quatro mutações foram encontradas 
isoladas ou em combinação na mesma 
proteína e a maioria das populações era 
heterogênea, composta por uma mistura de 
diferentes alelos. 
 
Mutações únicas fornecem resistência 
inseticida específica de baixo nível e a 
combinação de três ou quatro mutações na 
mesma proteína fornece alto nível e amplo 
espectro de resistência.  

Uma diminuição na estabilidade protéica dos quatro 
mutantes isolados deve diminuir a quantidade de proteína na 
fenda sináptica. Taxas mais baixas de hidrólise de alguns 
mutantes prolongam o tempo de residência da acetilcolina 
no interior da fenda sináptica.  
A associação de diminuição da estabilidade e diminuição da 
catálise deve ter um efeito severo na eficiência do impulso 
colinérgico, reduzindo a aptidão das moscas. 
A combinação de mutações na mesma proteína resulta na 
combinação de alterações proporcionadas por mutação 
única. Como o G265A aumentou a eficiência catalítica da 
proteína, sua associação com outras mutações compensou 
sua perda de eficiência. Por outro lado, como nenhuma 
mutação aumentou a estabilidade da enzima, todas as 
combinações resultaram em proteínas ainda menos estáveis. 

Com o decorrer do tempo e os tratamentos com 
inseticidas, o custo desaparece e a resistência se 
estabiliza. Uma explicação é a seleção de genes 
modificadores que diminuem o efeito da mutação 
resistente. O exame da alteração nos diferentes alelos 
nos fornece outra explicação: no início da seleção, as 
mutações são isoladas e, na maioria delas, associadas a 
um alto custo de condicionamento. Com o tempo, as 
mutações se combinam na mesma proteína, e essa 
combinação restaura as propriedades catalíticas iniciais 
da proteína e, em seguida, restaura a aptidão da mosca. 
Assim, nesse caso, o gene modificador é outra mutação 
na mesma proteína. 
Como descrito pelos resultados, o mutante duplo G265A 
/ F330Y, o mutante triplo I161V / G265A / F330Y e o 
mutante quádruplo têm uma atividade semelhante ao 
tipo selvagem. Nestes exemplos, a mutação G265A 
compensa a diminuição da desacetilação produzida por 
F330Y, I161V e G368A. Outro modificador é a mutação 
que controla a quantidade de AChE nas populações de 
Drosophila. As quantidades aumentadas observadas de 
enzima não resultam de um aumento da estabilidade da 
proteína, mas se originam de outros mecanismos, como a 
transcrição excessiva ou o aumento da estabilidade do 
RNA. Isso compensaria a menor estabilidade e atividade 
oferecidas por mutações pontuais. 
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45 
Plutella xylostella  

Ordem: Lepdoptera  
Família: Plutellidae 

Resistência ao inseticida organofosforado 
clorpirifós. 
Três mutações de aminoácidos (A201S, 
G227A e A441G) foram encontradas no 
DBM (Diamondback moth - traça dorso de 
diamante) resistente a inseticidas. A201S e 
G227A estavam localizados no sítio ativo 
da AChE e acreditavam-se serem 
responsáveis pela resistência aos 
organofosforados no DBM. 

Neste estudo, constatou-se a linhagem suscetível apresentou 
maior aptidão biológica e fisiológica que a linhagem 
resistente sob condição de estresse térmico. 
Sobre o custo acerca da alta temperatura na fase de pupa que 
influencia o fenótipo da veia da asa, mostrou que indivíduos 
suscetíveis ao inseticida apresentaram tolerância térmica 
significativamente mais alta e danos menores nas veias das 
asas sob estresse por calor do que os indivíduos resistentes. 
Uma evidência para isso seria os danos mais graves no 
fenótipo morfológico das veias das asas como custos de 
resistência a inseticidas afetados pelo estresse térmico. Este 
custo pode ser parcialmente atribuído ao consumo excesso 
de energia causados pelo excesso de produção de enzimas 
de desintoxicação, hsp s e caspase-7. 
Indivíduos resistentes apresentaram menores taxas de 
sobrevivência e a emergência dos adultos.  

Não foi abordado neste estudo. 

46 
Aphis gossypii  

Ordem: Hemiptera  
Família: Aphididae 

Nível moderado de resistência ao 
sulfoxaflor ( mecanismo de resistência não 
descrito). 

Os resultados mostraram que a linhagem resistente 
apresentou uma redução no condicionamento físico (aptidão 
relativa = 0,917), além de diminuições significativas na 
longevidade, fecundidade, reprodução líquida, tempo médio 
de geração e taxa bruta de reprodução. Comparado à 
linhagem suscetível, a linhagem SulR (resistente) mostra 
uma menor duração de desenvolvimento de cada estágio do 
ínstar. Além disso, o período de pré-oviposição do adulto e 
o período de pré-oviposição total da linhagem SulR também 
foram significativamente mais curtos que os da linhagem 
suscetível. 
Superexpressão de proteínas importantes para o crescimento 
e desenvolvimento (EcR e USP), que causaria a redução na 
duração do estágio de ninfa. --> superexpresso em linhagens 
resistentes 
Expressão reduzida da proteína envolvida na reprodução 
(Vg) em linhagens resistentes, causando a regulação 
negativa Vg que afeta a fecundidade. 

Mecanismo de atenuação não foi descrito. 
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47 
Anopheles gambiae  

Ordem: Diptera  
Família: Culicidae 

Resistência a carbamato e 
organofosforado, causada por alteração na 
acetilcolinesterase (substituição glicina-
serina no códon 119 do gene Ace-1) 
confere custos de resistência e de 
condicionamento físico. Apenas três 
substituições de aminoácidos no Ace-1 
foram associadas à resistência a inseticidas 
em mosquitos, e apenas um deles (G119S) 
é observada em Anopheles sp. 

 

A mutação exibe atividade enzimática seriamente 
prejudicada na ausência de inseticida, entretanto, fortes 
custos de condicionamento físico se mostraram mais difíceis 
de detectar em estudos laboratoriais de A. gambiae.  

Mecanismo de atenuação não foi descrito 

48 
Plutella xylostella 

Ordem: Lepdoptera 
Família: Plutellidae 

Inseticida organofosforado 
clorantraniliprol --> mecanismo que 
confere resistência não foi descrito. 

As pupas resistentes pesaram em média menos do que as 
suscetíveis e a duração do desenvolvimento pupal na 
população resistente foi maior do que para as pupas 
suscetíveis.  
As larvas da população resistente apresentaram pesos mais 
baixos e períodos mais longos de desenvolvimento, quando 
comparadas as larvas suscetíveis. 
O tratamento com concentrações subletais de 
clorantraniliprol reduziu significativamente a sobrevivência 
da população resistente em comparação com o controle. 
O número de ovos depositados nos tratamentos controle foi 
significativamente menor nas fêmeas resistentes do que nas 
fêmeas suscetíveis. 
 

Mecanismo de atenuação não foi descrito 

49 

Tribolium 

castaneum 
Ordem: Coleoptera 

Família: 
Tenebrionidae 

Resistência ao inseticida malatião, um 
organofosforado que tem por local-alvo a 
acetilcolinesterase. 
(Mecanismo que confere resistência não 
foi descrito). 

Na maioria dos testes de sucesso reprodutivo relativo, 
machos resistentes tiveram maior sucesso reprodutivo do 
que suscetíveis.  
 

Os autores não sabem explicar exatamente o mecanismo 
atenuador neste estudo. Entretanto, eles levantaram 
hipóteses para os resultados encontrados: pode ser o 
resultado da seleção posterior de (1) gene modificador 
que melhora a adequação de indivíduos resistentes ou (2) 
gene de resistência não prejudicial. 
Devido ao uso contínuo de malatião, é provável que um 
gene modificador ou um alelo de resistência não custoso 
tenha sido selecionado, reduzindo o custo de adequação 
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do gene de resistência específico ao malatião nessa 
espécie. Em ambas as hipóteses, o modificador ou o 
alelo de substituição não apenas suprime o custo do alelo 
de resistência, mas também aumenta o sucesso 
reprodutivo de indivíduos resistentes, dando-lhes uma 
vantagem reprodutiva em comparação com o suscetível. 
Uma hipótese mais especulativa poderia ser a de que 
tanto o modificador quanto o alelo não-prejudicial foram 
selecionados nas populações resistentes. O maior 
sucesso reprodutivo de machos resistentes resultaria em 
um efeito sinérgico de ambas as modificações genéticas. 
Uma terceira hipótese explicando o maior sucesso 
reprodutivo de insetos resistentes poderia ser que essa 
população suscetível possui um gene deletério perto do 
local resistente. 
 

50 
Cimex lectularius  

Ordem: Hemiptera  
Família: Cimicidae 

Inseticidas β-ciflutrina e imidaclopride 
(Temprid SC), piretróide e neonicotinóide 
combinados. 
(Mecanismo de resistência não foi 
especificado). 
 
Superprodução da enzima P450 que 
confere resistência ao inseticida piretróide.  

A seleção levou a uma proporção de sexo masculina, 
período de oviposição (do primeiro ovo até o último ovo) 
mais curto e menor taxa reprodutiva ao longo da vida na 
linhagem resistente, em comparação com suas contrapartes 
suscetíveis. Isto é, os recursos podem ser desviados da 
fecundidade para a produção de enzimas desintoxicantes. 
Isto implica um custo metabólico significativo associado à 
produção dessas enzimas. 
 

O tempo de geração foi significativamente menor em 
todas as populações com histórico de exposição a 
inseticidas em comparação com as não selecionadas. 
Este fator representa um benefício e não um custo. 

51 
Culex pipiens  

Ordem: Diptera  
Família: Culicidae 

Mecanismo não especificado. Não é especificado no trabalho. O modelo e experimentos laboratoriais anteriores 
sugerem que o Ester1 provavelmente foi substituído pelo 
Ester4 porque o Ester4 é menos dispendioso (melhoria 
compensatória). Atualmente, uma segunda substituição é 
ocorrendo: o Ester2 está substituindo o Ester4, apesar de 
custo de condicionamento físico, devido a uma maior 
vantagem seletiva na área tratada (melhoria direta). 
A "melhoria" da adaptação ocorre, portanto, em duas 
direções: melhorando as características do conjunto 1 
(características que mudam para corresponder ao novo 
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desafio ambiental) e corrigindo as alterações 
correlacionadas (ou "pleiotrópicas") que podem ter 
ocorrido nas características do conjunto 2 (características 
que não estão envolvidas na mudança ambiental e deve 
permanecer inalterada) por causa de mudanças que 
ocorreram nas características do conjunto 1. 
Diminuição na frequência de Ester1 e estabilização da 
frequência de Ester4 -> é explicado pela vantagem 
aumentada do Ester2 na área tratada compensa seu custo 
aumentado na área não tratada, indicando que essa 
segunda substituição de alelo é provavelmente devido a 
uma melhoria direta. 

52 
Culex pipiens  

Ordem: Diptera  
Família: Culicidae 

Resistência a organofosforados 
Três loci estão envolvidos na resistência 
do OP em Culex pipiens. Dois loci 
fortemente ligados, Est-2 e Est-3, 
codificam esterases desintoxicantes A e B, 
respectivamente. Eles conferem resistência 
ao OP através da superprodução de 
esterase. 
Além disso, o locus Ace codifica a 
acetilcolinesterase alvo da OP, cujas 
variantes são insensíveis à inibição da OP. 

Nenhuma variação na frequência A4-B4 foi observada na 
geração no inverno, e a diminuição da A1 foi associada à 
sobrevivência diferencial. Entretanto, ao serem considerados 
juntos (A1 e A4 na Est-3) para fins de estimativa de 
sobrevivência, foi observada uma mudança significativa na 
composição de esterase. E, este último resultado aparenta 
estar relacionado a dependência dos indivíduos na caverna. 
Sendo assim, este estudo sugere que essas esterases 
superproduzidas afetem a alocação de recursos, de modo 
que o custo associado dependa muito das condições 
ambientais, que podem variar entre cavernas e criar um 
custo de condicionamento dependente da caverna.  
A modificação do gene AceR da acetilcolinesterase induz 
um custo de sobrevivência severo, dominante e não 
detectável diferente entre cavernas. A mortalidade atribuível 
a modificação do gene AceR durante todo o inverno foi 
estimado em 60%. No entanto, seu impacto geral sobre a 
população parece ser limitado por sexo durante o inverno 
(expresso apenas em fêmeas; machos hibernam como 
esperma).  

Este trabalho cita a necessidade de um gene de 
modificador, que em tese, regularia ou "diminuiria" os 
efeitos negativos da resistência. Entretanto, o mecanismo 
não é elucidado. 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 
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5 CONCLUSÕES 

 

- A Ordem Diptera foi a mais investigada, com 29 artigos encontrados, sendo representada 

principalmente por espécies da família Culicidae, provavelmente por esta família conter 

espécies que são vetores de doenças. 

- Na família Culicidae, o mecanismo de atenuação mais comum envolve duplicações no gene 

da ACE-1, contendo cópias com a mutação G119S e outras suscetíveis. 

- Omecanismo que parece ser o mais comum a diferentes grupos de atrópodes é a expressão 

diferencial de proteínas, a maioria de função enzimática. Entretanto, a expressão diferencial 

também foi encontrada em HSP70 (proteina de choque térmico). 

-Organofosforados é o grupo de inseticidas mais citado nas diferentes espécies de artrópodes. 
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