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EXTRATO

MEDEIROS, Aurizangela O. Sousa, M.S. Universidade Estadual de Santa Cruz,
Ilhéus, Fevereiro de 2009. Avaliação da expressão gênica em xilemas de
Eucalyptus grandis e Eucalyptus globulus e estudos funcionais de genes, visando
a qualidade da madeira. Orientador Dr. Júlio Cezar de Mattos Cascardo. Coorientadores Dra. Fabienne F. L. Micheli e Prof. Dr. Marcio Gilberto C. Costa.
O eucalipto é a espécie mais cultivada no mundo para exploração comercial
da madeira, o Brasil ocupa o primeiro lugar em área plantada dessa arbórea, e sua
exploração está voltada, principalmente, à produção de celulose e papel. A grande
variabilidade entre essas espécies de eucalipto despertou o interesse pelo seu
melhoramento genético visando modificações das propriedades desejáveis pela
indústria. O Eucalyptus grandis (EuGr) apresenta rápido crescimento volumétrico e
bom conteúdo de celulose e resistência a pragas e o E. globulus (EuGl) tem como
maior atrativo de produção o baixo conteúdo de lignina. Por causa dessas
características, essas duas espécies ganharam importância e foram usadas pelo
Projeto GENOLYPTUS, para construção de bibliotecas de cDNA de xilema e pelo
Projeto WoodGenes em microarranjos que identificou genes diferencialmente
expressos entre os xilemas dessas espécies, mas que carecem de validação
experimental. Assim objetivou-se neste trabalho validar, por RT-qPCR, os resultados
obtidos com os microarranjos, bem como transformar Nicotiana tabacum via
Agrobacterium tumefaciens com seqüências gênicas diferencialmente expressas e
vii

selecionadas das bibliotecas de expressão de xilema de EuGr e EuGl. Para as
análises de RT-qPCR, foi realizada a quantificação relativa dos produtos de
amplificação gerados a partir de amostras de RNA total de xilema de clones de EuGr
e EuGl, validando os resultados obtidos com os microarranjos. Para os experimentos
de transgenia, foram construídos cassetes de super-expressão ligados ao vetor
binário e então usados para transformar N. tabacum. Análises preliminares indicam
que as plântulas são prováveis transformantes, as quais nos auxiliarão na
compreensão da função dos genes diferencialmente expressos e envolvidos com a
qualidade da madeira.

Palavras-chave: expressão diferencial, cDNA do xilema, quantificação relativa,
transformação de plantas.
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ABSTRACT

MEDEIROS, Aurizangela O. Sousa, M.S. Universidade Estadual de Santa Cruz,
Ilhéus, Fevereiro de 2009. Evaluation of gene expression in xylem of Eucalyptus
grandis and Eucalyptus globulus and functional studies of genes to the quality of
the wood. Advisor: Dr. Júlio Cezar de Mattos Cascardo. Advisor Committee
Members: Dra. Fabienne Micheli and Dr. Marcio Gilberto C. Costa
The eucalyptus is one of the most cultivated species for commercial
exploitation of wood in the world, and Brazil is the first in planted area of this tree,
and its exploitation is mainly addressed to the production of cellulose and paper. The
great variability among these species aroused interest for its genetic improvement, in
order to achieve some modified properties required for the industry. Eucalyptus
grandis (EuGr) which presents rapid volumetric growth, good content of cellulose and
resistance to pests, and E. globulus (EuGl) presents as the greatest attraction for its
production low lignin content. This properties made them gain importance and then
were used by GENOLYPTUS Project for the construction of the cDNA Eucalyptus
expression libraries of the cDNA of xylem and by WoodGenes Project to cDNA
microarrays which previously identified genes differentially expressed between the
xylems of this species. However, they still demand an experimental validation.
Therefore, the aim of this work was to validate via RT-qPCR the results obtained with
ix

the microarrays, as well as transforming Nicotiana tabacum by Agrobacterium
tumefaciens with some of the differentially expressed gene sequences of selected
expression xylem libraries of EuGr and EuGl. For the analyses of RT-qPCR it was
performed the relative quantification of products of amplification generated from total
RNA samples of xylem of EuGr and EuGl clones, validating the results obtained with
the microarrays. For the experiments of transgenic plants, it was built cassettes in
order to over express the genes, linked to a binary vector and then used to transform
N. tabacum. Preliminary analyses indicate that plantlets are likely transformants that
will help to the understanding the function of the differentially expressed genes and
related to the quality of the wood.
Key words: differential expression, cDNA of xylem, relative quantification, plant
transformation.
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1. INTRODUÇÃO

As florestas ocupam uma área de aproximadamente quatro bilhões de
hectares (ha) da superfície terrestre (FAO, 2007). O Brasil apresenta quase metade
da sua área territorial total ocupada por cobertura florestal, sendo 5,74 milhões de ha
representado por florestas cultivadas, o que equivale a 0,67% das terras nacionais e
abrange menos de 1% da área agricultável do país. Entre as espécies florestais
plantadas no Brasil, o Eucalyptus é a mais representativa cobrindo uma área igual a
3,55 milhões de ha; seguida pelo Pinus cultivado em 1,82 milhões de ha e outras
espécies ocupando 370,5 mil ha do território (SBS, 2006).
O gênero Eucalyptus (família Myrtaceae), é o mais amplamente distribuído
pelo mundo com mais de 700 espécies, que quando somadas aos híbridos naturais
e artificiais, constam de mais de 1500 formas distintas (FAO, 2000). Com a principal
finalidade de cultivo voltada para a produção de celulose e papel, o Brasil ocupa o
primeiro lugar em áreas plantadas desta arbórea para a exploração comercial e o
maior exportador mundial de celulose de fibra curta de eucalipto, além de ser o sexto
maior produtor de celulose (SBS, 2006).
A qualidade da celulose e papel obtidos é determinada pelas propriedades da
madeira: densidade básica, teor de lignina, rendimento em celulose, teor de
extrativos e características da polpa produzida (QUEIROZ et al., 2004), que são
importantes ainda para indicar as condições do processo de fabricação usado pela
indústria. Assim, ao se definir a madeira como possuindo ótima qualidade devem-se
considerar as condições do processo envolvido e as características pretendidas para
o produto final (NETO, 2002).
1

As propriedades da madeira e o seu processo de formação são determinados
por genes e produtos gênicos que atuam durante a diferenciação do xilema
secundário ou xilogênese (MELLEROWICZ, SUNDBERG, 2008). A regulação da
expressão gênica em resposta às condições ambientais e de desenvolvimento
determinam as variações das propriedades da madeira, assim como a resistência e
a densidade da polpa e papel produzidos (WHETTEN et al., 2001). O estudo dos
genes e proteínas envolvidos com a xilogênese pode ajudar no entendimento do
processo de formação da madeira e revelar potenciais marcadores para a promoção
de modificações desse processo (SCHRADER et al., 2004; LI et al., 2006;
GROOVER, ROBISCHON, 2006).
Diversos trabalhos dedicados ao estudo da gênese da madeira que utilizam
técnicas de genômica funcional em larga escala para compreender a xilogênese em
espécies de interesse comercial como Eucalyptus (PAUX et al., 2004; PAUX et al.,
2005; FOUCART et al., 2006), Populus (HERTZBERG et. al, 2001; ISRAELSSON et
al., 2003; SCHRADER et al., 2004; ASPEBORG et al., 2005; PRASSINOS et al.,
2005; ANDERSSON-GUNNERA et al., 2006) e Pinus (ALLONA et al.,1998;
WHETTEN et al., 2001; LORENZ, DEAN, 2002; YANG et al., 2004). O projeto
GENOLYPTUS – Rede Brasileira de Pesquisa do Genoma de Eucalyptus –
representa um desses trabalhos. Este projeto surgiu no ano de 2002, como uma
iniciativa de empresas do setor de papel e celulose e instituições de pesquisa
brasileiras visando à incorporação de tecnologias de genômica e pós genômica nos
programas de melhoramento e produção florestal.
O GENOLYPTUS, com o subprojeto intitulado “Seqüenciamento do
Transcriptoma de Eucalyptus" realizou a construção, organização e manutenção dos
estoques de clones de cDNA de 13 bibliotecas de expressão de Eucalyptus: entre
estas as bibliotecas de xilema de Eucalyptus grandis e xilema de Eucalyptus
globulus. Estas espécies se tornaram alvos por apresentarem individualmente
características de interesse industrial e silvicultural que quando compreendidas
podem gerar produtos biotecnológicos para aplicação no melhoramento genético de
Eucalyptus e outros vegetais por meio da transgenia.
O E. grandis apresenta desenvolvimento excepcional em regiões tropicais,
sendo a alta qualidade da celulose, o elevado incremento volumétrico por hectare e
a facilidade de obtenção de sementes puras os fatores que tornaram esta espécie a
2

mais plantada e conhecida entre aquelas usadas para a produção de celulose e
papel. As árvores desta espécie apresentam ainda ramificações finas, boa desrama
natural, baixos teores de casca e boas características de polpação (NETO, 2002).
O E. globulus há tempos é destaque em outros países como Portugal,
Espanha e Chile. No Brasil, onde se realizou plantios na região sul pela similaridade
das condições climáticas, possibilitou o surgimento de mais uma fonte de madeira
com qualidade e rendimento diferenciados. As árvores desta espécie possuem baixo
teor de lignina o que proporciona produção de papel de alta qualidade, e a faz
interessante para a indústria (ROSA et al., 2002).
Para realização do estudo experimental usando os clones de cDNA das
bibliotecas de expressão de xilemas de E. grandis e E. globulus teve início um
segundo projeto derivado do GENOLYPTUS intitulado “WoodGenes – Gênese da
Madeira em Eucalyptus: Genes, Funções, Regulação e Expressão Transgênica”,
direcionado, principalmente, aos genes cujas expressões afetem, direta ou
indiretamente, a formação da madeira.
Durante o WoodGenes foram planejados e analisados experimentos de
microarranjos a partir de RNA total de xilema de clones de E. grandis e E. globulus
que identificou genes com expressão diferencial entre as espécies. A partir destes
dados se desenvolveu o presente trabalho de dissertação que teve como objetivo a
validação experimental dos dados dos microarranjos, por meio da técnica de RTqPCR (real-time quantitative RT-PCR), bem como a transformação genética de
Nicotiana tabacum com alguns dos cDNAs derivados das bibliotecas de expressão
de xilemas de E. globulus e E. grandis para a realização estudos funcionais.

3

2. OBJETIVOS

2.1 Gerais

O presente trabalho de pesquisa teve como objetivo principal identificar e
compreender as funções de genes responsáveis pelas diferenças fenotípicas
observadas entre as madeiras de Eucalyptus grandis e Eucalyptus globulus.

2.1.1 Específicos

(i)

Selecionar 20 genes dentre aqueles considerados diferencialmente

expressos nas análises de microarranjos de cDNA de xilema E. grandis e E.
globulus;
(ii)

Testar, por RT-qPCR (real-time quantitative RT-PCR), a expressão dos

genes selecionados em Eucalyptus grandis e Eucalyptus globulus para validação
dos dados dos microarranjos;
(iii)

Construir cassetes de super-expressão com algumas das seqüências

ESTs proveniente das bibliotecas de xilemas de E. grandis e E. globulus;
(iv)

Transformar Nicotiana tabacum via Agrobacterium tumefaciens com

cDNAs de genes diferencialmente expressos e selecionados das bibliotecas de
expressão de xilemas de E. globulus e E. grandis visando o estudo funcional.

4

3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Gênese e composição da madeira

A formação da madeira, ou xilogênese, dá-se pelo desenvolvimento do xilema
secundário que passa por cinco eventos seqüênciais: divisão celular, alongamento,
biossíntese

da

parede

celular

(envolvendo

a

deposição

de

celulose

e

hemiceluloses), lignificação e morte celular programada (CHAFFEY, 1999). A
xilogênese, assim como todos os seus estágios, está sob controle da expressão
coordenada de famílias de genes que respondem aos sinais ambientais e de
desenvolvimento da planta, que influenciam a composição e a morfologia da parede
celular do xilema, sendo, portanto, o fator mais importante na determinação das
propriedades da madeira (HERTZBERG et al., 2001; PLOMION et al., 2001; YANG
et al., 2004).
Há considerável variação nas características da madeira. Essa variação é
dependente do tamanho, da forma e da organização das células do xilema, bem
como da estrutura e da composição química da parede celular secundária
(PLOMION et al., 2001; WHETTEN et al., 2001; YANG et al., 2004). A variabilidade
ocorre tanto entre diferentes tecidos (proporção de diferentes tipos celulares) bem
como em nível celular: tamanho, forma, estrutura da parede celular, textura e
composição química (PAUX et al., 2005). Assim, é de grande interesse científico e
industrial a identificação de marcadores genéticos que possam caracterizar os
principais eventos da formação da madeira, pois esses são considerados fatores5

chave na determinação das suas principais características, influenciando seu
desempenho, qualidade e valor industrial (PAUX et al., 2005).
A madeira é composta por quatro principais compostos presentes na parede
celular secundária: polissacarídeos (celulose e hemiceluloses), ligninas, proteínas da
parede celular e outros compostos menos solúveis (estilbenos, flavonóides, taninos
e terpenos) e insolúveis (pectinas e outras proteínas da parede celular) em solvente
neutro (HIGUCHI, 1997).
A celulose é o componente mais abundante da madeira, compreendendo
cerca de 30% a 50% do seu peso seco. Trata-se de um polissacarídeo com uma
longa cadeia linear constituída de unidades de β-D-glicopiranose conectadas por
ligações (1→4)-glicosídicas (FENGEL, STALL, 1989; DELMER et al., 1999). A
unidade estrutural formadora das fibras de celulose são as microfibrilas de celulose,
as quais são mantidas por forte associação inter- e intracadeia de ligações de
hidrogênio (ARIOLI et al., 2000).
A biossíntese da celulose começou a ser elucidada com o estudo dos genes
que codificam a subunidade catalítica do complexo Sintase da Celulose (CeS)
realizado em Arabidopsis. Em plantas arbóreas, este complexo tem localização
citoplasmática e está associado a outro complexo, Sintase da Sacarose, que fornece
o substrato para a síntese da cadeia de celulose. As cadeias de celulose são
secretadas através de poros da membrana plasmática e sua orientação e deposição
ao longo da membrana para formação da parede celular secundária é determinada
por microtúbulos corticais (DELMER et al., 1999; CHAFFEY, 2000)
O segundo composto mais abundante na madeira são as hemiceluloses,
moléculas complexas que se associam às microfibrilas de celulose para formar uma
matriz de ligação cruzada na parede celular vegetal. As hemiceluloses são
polissacarídeos heterogêneos ramificados formados por cadeias curtas (FENGEL,
SHAO, 1984). A biossíntese desses polímeros está sob o controle de genes da
Sintase da Celulose like e ocorre no Complexo de Golgi em duas etapas: a síntese
da cadeia central, que se dá pela atividade da enzima Sintase de Polissacarídeo; e a
adição de resíduos laterais à cadeia por reações catalisadas por uma variedade de
glicosil-transferases (LEROUXEL et al., 2006).
A madeira apresenta de 25% a 35% da sua composição representada por
lignina, terceiro composto mais abundante. Trata-se de um polímero fenólico amorfo,
6

de estrutura complexa, derivado de três alcoóis hidroxinamílico (monolignóis):
hidroxicinamílico p-caumárico, coniferílico e sinapílico, denominados de subunidades
Hidroxifenil (H), Guaiacil (G) e Sinapil (S), respectivamente, e diferem apenas no seu
grau de metoxilação. Os monolignóis ocorrem com diferentes composições em
madeiras de diferentes espécies. Se observarmos a composição de diferentes
partes da madeira comprova-se que a lamela média entre as fibras contém a mais
alta concentração de lignina S, o cerne apresenta grande quantidade de lignina H e
G, enquanto o alburno possui exclusivamente lignina G (FERGUS, GORING 1970;
SJÖSTRÖM, 1993; CHRISTIERNIN et al., 2005).
A lignina embebe a matriz polissacarídica da madeira dando rigidez e
proporcionando coesão para os tecidos como um todo. A presença desse composto
é importante ainda para criação de uma superfície hidrofóbica necessária ao
transporte de água através dos vasos (PLOMION et al., 2001). Em geral, as
madeiras com baixos teores de ligninas e de extrativos propiciam melhor
desempenho da polpação em termos de rendimento e consumo de produtos
químicos utilizados neste processo (MOKFIENSKI et al., 2008). Para a produção de
papel de alta qualidade, a lignina necessita ser extraída por um processo geralmente
oneroso tanto em termos financeiros quanto ambientais por requerer grandes
quantidades de energia e produtos químicos (BOERJAN et al., 2003).
As proteínas da parede celular e as pectinas estão presentes em menor
quantidade entre os compostos da parede celular. Para Cassab (1998) estes
compostos podem apresentar importante papel na determinação da composição e
morfologia das paredes das células do xilema. As pectinas estão envolvidas com a
regulação e extensibilidade da parede celular. Elas são exportadas do Complexo de
Golgi (GUGLIELMINO et al., 1997; HIGUCHI, 1997) sendo esterificadas pelas
pectinas metilesterases, que conforme estudo apresentado por Micheli et al. (2000)
apresentam duas isoformas, uma básica e outra ácida que parecem funcionar,
respectivamente, como marcadores fisiológicos dos estágios de dormência e
expansão do meristema cambial.
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3.2 Melhoramento genético do Eucalyptus

Ferreira (1992), em seu artigo sobre o melhoramento e a silvicultura intensiva
clonal, define o melhoramento genético de espécies florestais exóticas, como sendo
a estratégia aplicada à seleção de espécies/procedências e seleção individual dentro
de populações base fazendo uso da variabilidade genética natural existente entre
populações e entre indivíduos. A finalidade do melhoramento genético dessas
espécies é obter, por meio da recombinação do material genético selecionado,
variedades ou híbridos, capazes de apresentar maior rendimento possível, com
produtos de alta qualidade e capazes de se adaptar às condições de um
determinado ambiente, além de exibirem resistência às pragas e doenças.
Em meados do século passado, deram-se as primeiras iniciativas de
clonagem do eucalipto com a aplicação de propagação do material vegetal por
estaquia. No ano de 1966, atendendo ao programa de incentivos fiscais ao
reflorestamento criado pelo governo federal do Brasil, a prática da silvicultura
intensiva clonal foi desenvolvida e desde então, são realizados plantios clonais
selecionados. A clonagem e seleção são realizadas para que as culturas atinjam
maior produção de madeira no menor espaço de tempo por unidade de área, com as
qualidades desejadas para polpa, sem com isso, comprometer a base genética da
população (FERREIRA, 1992).
Ganhos genéticos significativos foram obtidos com a técnica de hibridização
que explorando a protandria do eucalipto permitiu realizar cruzamentos controlados
gerando híbridos artificiais de grande potencial de produção. O híbrido E. grandis x
E. urophylla, mais conhecido entre os técnicos florestais como “Urograndis”, passou
a ser a base da silvicultura intensiva clonal brasileira (RUY et al., 2001). Segundo
Ruy et al. (2001), estes indivíduos apresentam características de grande interesse
como resistência a doenças e ao déficit hídrico, alta produtividade e homogeneidade
da madeira.
Para Diouf (2003), embora os programas de melhoramento clássico tenham
contribuído significativamente para o aumento da produtividade no setor florestal, os
mesmos encontram limitações em conseqüência das características intrínsecas a
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essas espécies. Destaca-se entre estas a esterilidade dos descendentes, barreiras
genéticas entre as espécies e o longo tempo necessário para as plantas atingirem
uma maturidade reprodutiva. De acordo com esse mesmo autor, com o uso da
técnica de transformação genética estas barreiras podem ser superadas, uma vez
que esta metodologia permite a introdução controlada de um ou poucos genes que
alterem ou introduzam novas características sem afetar a arquitetura e o fenótipo da
planta.

3.2.1 Biotecnologia florestal

As

técnicas

biotecnológicas

aliam-se

ao

melhoramento

genético

convencional, permitindo a obtenção de genótipos com maior produtividade e
qualidade (revisado em SARTORETO et al., 2008). A transformação genética e
outras técnicas da biologia molecular podem ser aplicadas para modificar
características fenotípicas existentes, aumentando ou diminuindo a atividade de
genes que estão envolvidos com propriedades de interesse industrial (DINUS,
WELT, 1997).
Muito progresso tem sido feito sobre clonagem, mapeamento genético,
seleção assistida por marcador e transformação genética (GRATTAPAGLIA, KIRST,
2008). Contudo, os primeiros estudos realizados com Eucalyptus no Brasil se
dedicavam à análise dos potencias de produtividade das espécies introduzidas.
Trabalhos como o de Foekel (1974) forneciam dados sobre a capacidade de
produção de celulose em função do grau de deslignificação e densidade da madeira
de Eucalyptus. O mesmo enfoque de produtividade foi dado no estudo de Barrichello
e Brito (1976), que avaliavam a produção de celulose sulfato branqueada de
diversas espécies de Eucalyptus introduzidos no Estado do Espírito Santo. Já
Tomazello-Filho (1985) analisou a variação radial da densidade básica e da
estrutura anatômica da madeira do E. grandis e E. saligna.
Desde a identificação das primeiras seqüências gênicas do Eucalyptus
realizada por Feuillet et al. (1993) foram obtidos avanços com relação ao isolamento,
seqüenciamento e caracterização de novas seqüências gênicas. Segundo revisão
apresentada por Poke et al. (2005) cerca de 40.000 seqüências (excluindo as
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seqüências ribossomais e cloraplastídicas) de Eucalyptus estão depositadas em
bancos de dados públicos do NCBI GenBank (National Center for Biotechnology
Information – www.ncbi.com). No entanto, os autores afirmam que esse é um
número ainda bastante limitado quando comparado com outras espécies como
Arabdopsis thaliana. A Rede Brasileira de Pesquisa do Genoma de Eucalyptus –
GENOLYPTUS pode ser vista como uma iniciativa nacional para mudança desse
cenário.
Lançado no ano de 2002, o GENOLYPTUS teve como principal objetivo o
descobrimento, o seqüenciamento, o mapeamento e a determinação da função de
genes de importância econômica de espécies de Eucalyptus. O conhecimento
gerado a partir do projeto poderia ser incorporado em programas de melhoramento e
produção florestal em busca de plantas de Eucalyptus mais produtivas, mais
resistentes a moléstias e pragas e mais tolerantes a estresses abióticos.
Para tanto, o GENOLYPTUS foi organizado em oito subprojetos dentre os
quais o "Seqüenciamento do Transcriptoma de Eucalyptus" que realizou a
construção de 13 bibliotecas de expressão de Eucalyptus com a obtenção de 96.493
ESTs válidas que foram depositadas nas centrais de bioinformática do Projeto
GENOLYPTUS, incluindo 21.905 seqüências únicas. Dentre as bibliotecas de
expressão mantidas estão as bibliotecas de xilema de E. grandis e xilema de E.
globulus. Estas espécies tornaram-se alvo para estudos de gômica funcional por
apresentarem características contrastantes para a qualidade da madeira usada para
a produção de celulose e papel.

3.2.2 Estudos de genômica funcional

A maioria dos trabalhos dedicados ao estudo de genes em Eucalyptus está
voltada para seqüências envolvidas com a xilogênese, em especial aqueles genes
cujo produto tem participação na via de biossíntese da lignina (POKE et al., 2005). A
aplicação de técnicas de genômica funcional em larga escala tem possibilitado a
análise do processo de xilogênese em diferentes espécies de interesse comercial
como o Eucalyptus (PAUX et al., 2004; PAUX et al., 2005; FOUCART et al., 2006),
Populus (HERTZBERG et. al, 2001; ISRAELSSON et al., 2003; SCHRADER et al.,
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2004; ASPEBORG et al., 2005; PRASSINOS et al., 2005; ANDERSSON-GUNNERA
et al., 2006) e Pinus (ALLONA et al.,1998; WHETTEN et al., 2001; LORENZ &
DEAN, 2002; YANG et al., 2004).
Pela grande importância que possui no processo de polpação, causando
impactos negativos à produção de celulose, a lignina e sua via de biossíntese
(WHETTEN et al., 1998; 2001) assim como os mecanismos de regulação exercidos
pelos fito-hormônios (revisado em DU, YAMAMOTO, 2007) e a atividade de fatores
de transcrição (revisado em DEMURA, FUKUDA, 2007) têm sido alvos para os
estudos de genômica funcional que visam compreender de que forma os genes
envolvidos no processo da xilogênese irão influenciar o fenótipo final da madeira.
Uma interessante ferramenta para o isolamento e identificação de genes nos
estudos funcionais é a obtenção das seqüências gênicas expressas, ou expressed
sequence tags (ESTs). ESTs são intensamente usadas, a exemplo das bibliotecas
construídas pelo GENOLYPTUS, para fornecer informações sobre quais genes são
expressos em um tecido particular, em um determinado momento ou condição
ambiental durante o processo de gênese da madeira (HATEY et al., 1998). Análise
das ESTs, além de desvendar a fração expressa do genoma das plantas, possibilita
a descoberta de seqüências de função ainda desconhecidas, os denominados “no
hits”, “hypothetical protein”, “expressed protein” ou “putative protein”. É bastante
provável que toda a fração ainda desconhecida a respeito do processo de formação
da madeira será elucidada a partir de novos genes regulatórios e estruturais que
ainda serão caracterizados (SREENIVASULU et al., 2002).
Harakava (2005) realizando o estudo das seqüências gênicas expressas
resultantes do projeto FORESTs identificou clusters que codificavam enzimas de
vários pontos da via de biossíntese de lignina em bibliotecas de ESTs de
Eucalyptus. Entre as ESTs avaliadas foram identificadas seqüências que
apresentavam alta similaridade com genes que codificam para enzimas como a
fenilalanina amônialiase – PAL, a cinamato 4-hidroxilase – C4H, a 4-Hidroxicinamoil
CoA ligase – 4CL, a caffeoil CoA O-methiltransferase – CCoAOMT e a álcool
cinamílico desidrogenase – CAD todas participantes da via dos fenilpropanóides a
qual dá início à via da biossíntese de lignina (Figura 1).
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Figura 1 – Via de bissintese da lignina. PAL - fenilalanina amônialiase; C4H –
cinamato 4-hidroxilase; C3H – coumarato 3-hidroxilase; F5H – ferulato
5-hidroxilase; 4CL, 4-coumarato-COA ligase; e CCR, cinnamoil-COA
redutase.
Fonte: (Baucher, et al., 1996, p. 1480).

Outras seqüências foram ainda identificadas por Harakava (2005), eram
seqüências homólogas a genes que codificam para quitinases, lacases e proteínas
associadas não somente à formação da lignina como também responsáveis pelos
extrativos que interferem no processo de polpação da madeira. Poke et al. (2005)
defendem que abordagens como estas podem ajudar a entender as razões para as
diferenças fenotípicas encontradas na madeira, tais como densidade básica,
produção de extrativos e capacidade de produção de polpa.
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3.2.2.1 Microarranjos e real-time quantitative RT-PCR (RT-qPCR)

Os microarranjos constituiem poderosas ferramentas para obtenção de dados
acerca da expressão gênica. A construção e análise de microarranjos são
consideradas etapas naturais para aquisição de informações gênicas (EISEN et al.,
1998). Com essa técnica, genes previamente isolados, ESTs ou oligonucleotídeos
são imobilizadas fisicamente em uma lâmina na qual cDNA marcado de um tecido
específico pode ser hibridizado. Os resultados são interpretados a partir da medida
da intensidade de marcação dos pontos que hibridizaram na lâmina (THOMAS,
KLAPER, 2004).
A construção de microarranjos foi uma das ferramentas empregadas pelo
projeto WoodGenes – Gênese de Madeira em Eucalyptus: Genes, Funções,
Regulação e Expressão Transgênica, para explorar a coleção de cDNAs gerados no
projeto GENOLYPTUS. O WoodGenes teve início em janeiro de 2005 e tem como
objetivo principal a avaliação da função gênica das seqüências isoladas e,
especialmente,

o

potencial

dos

cDNAs

de

Eucalyptus

em

proporcionar

características benéficas ao processamento da sua madeira por meio da expressão
transgênica. Parte desse objetivo foi cumprida quando amostras de RNA total de
xilemas de E. grandis e E. globulus foram coletadas e enviadas à empresa
NimbleGen Systems Inc. (Reykjavik, Islândia) para a realização da síntese de
cDNAs marcados com Cy3 e hibridizações de microarranjos (BASTOLLA, 2007).
O Prof. Dr. Georgios J. Pappas Jr. (Universidade Católica de Brasília, DF) foi
responsável por encaminhar à empresa 21.442 seqüências derivadas dos 21.905
agrupamentos (clusters) e singletos (singletons) de ESTs obtidos no Projeto
GENOLYPTUS para a projeção e síntese de nove oligonucleotídeos sintéticos de 50
unidades de bases (50mer) para cada seqüência-consenso de agrupamentos e
singletos. Essas sondas foram duplicadas nos chips, perfazendo um total de
385.856 sondas (features) por chip. Um total de 10 chips idênticos foi produzido
segundo protocolos da NimbleGen (www.nimblegen.com/products/exp/index.html).
Nas análises de microarranjos são empregados programas computacionais
que usam algoritmos específicos para calcular o nível de expressão momentânea.
Esse cálculo se dá pela medida de intensidade da marcação obtida da hibridização
individual de mRNA derivados de milhares de genes simultaneamente. Os
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microarranjos possibilitam analisar padrões de expressão gênica globais, ou ainda
verificar se um determinado gene é expresso ou inibido, ou se a expressão do
mesmo se mantém inalterada nas amostras testadas (THOMAS, KLAPER, 2004).
Os microarranjos projetados pela NimbleGen para o WoodGenes foram
normalizados pela empresa pelo método Robust Multi-Array Analysis (RMA),
enquanto que a avaliação da robustez e validação dos dados foi analizada pelo Prof.
Dr. Alexandre Coelho (Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO) utilizando-se o
Teste t de Student. Os genes diferencialmente expressos entre xilema de E.
globulus e E. grandis foram selecionados pelo método de Análise da Significância de
Microarranjos (SAM) usando os parâmetros: número de permutações, 12.870; valor
de delta, 3.29; valor de FDR de 0%; e fold change de 2. Ao fim das análises foram
obtidos 471 genes com expressão maior em E. globulus e 427 genes com maior
expressão em E. grandis. A expressão desses genes pode está, direta ou
indiretamente, relacionados à formação da madeira em Eucalyptus (BASTOLLA,
2007).
O estudo das diferenças de expressão gênica durante a formação da madeira
usando microarranjo foi também executado por Kirst et al. (2004). Em seu trabalho,
os autores realizaram análises de microarranjos de cDNA a partir de xilema de E.
globulus e E. grandis de três diferentes genótipos e assim identificaram a redução
coordenada do nível de expressão de genes que codificam enzimas envolvidas com
a biossíntese de lignina. A análise genética quantitativa indicou ainda que QTLs para
os genes relacionados com a lignina se co-localizam com QTLs de crescimento
indicando comum regulação para esses genes. Estes resultados sugerem que
alguns genes podem apresentar função central no desenvolvimento promovendo o
crescimento

associado

com

a

lignificação,

resultando

no

surgimento

de

características específicas da madeira, bem como suas variações.
A identificação de genes diferencialmente expressos durante o processo de
formação do xilema secundário foi ainda realizada por Paux et al. (2004) para o E.
gunnii. Neste trabalho, os pesquisadores identificaram que 81% das 224 seqüências
gênicas expressas eram preferencialmente expressas no xilema. Um terço desses
ESTs exibia homologia com proteínas de função conhecida, estando envolvidos com
vias de sinalização ou biossíntese e remodelamento da parede celular secundária.
Para os autores, a análise sistemática dos genes encontrados, permite entender os
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mecanismos moleculares envolvidos na diferenciação do xilema secundário durante
a formação da madeira em Eucalyptus, assim como eleger novos genes candidatos
para o melhoramento da qualidade da madeira.
Foucart et al. (2006) observaram, após análises de microarranjos, que em
uma biblioteca subtrativa de xilema x floema de Eucalyptus composta por 263
unigenes, havia 87 ESTs preferencialmente expressos no xilema. Entre os ESTs
diferencialmente expressos 69,1% podiam ser agrupados em categorias funcionais
conhecidas da xilogênese tais como sinalização hormonal e biossíntese da parede
celular secundária, no entanto uma parcela considerável de ESTs, 30,9% não
possuía função conhecida. Estas seqüências, segundo os pesquisadores, tornam-se
importantes alvos para o estudo funcional já que podem codificar produtos chaves
para formação da madeira.
No entanto, os resultados obtidos com os estudos de microarranjos podem
algumas vezes ser questionados, uma vez que as plantas apresentam um alto
número de famílias multigênicas e os cDNAs derivados das famílias gênicas podem
hibridizar de maneira cruzada na lâmina do arranjo proporcionando falsas
interpretações dos resultados pelo erro de leitura da intensidade de marcação. Uma
maneira de se evitar contestações é aplicando a técnica de RT-qPCR para
confirmação e validação dos dados conseguidos com o microarranjo (GACHON et
al., 2004). Com esse objetivo, essa técnica foi usada no presente trabalho de
dissertação para a validação dos dados obtidos com os microarranjos de E. globulus
e E. grandis projetados pelo Projeto WoodGenes.
A RT-qPCR baseia-se no processo de transcrição reversa seguida da reação
em cadeia da DNA-polimerase com a incorporação de moléculas fluorescentes que
são quantificadas durante a cinética da reação. Os produtos formados são
monitorados a cada ciclo de reação, o que permite uma detecção rápida e específica
dos produtos de amplificação (GACHON et al., 2004). Ao contrário dos experimentos
de microarranjo, que podem analisar a expressão de centenas de genes em um
único passo, a RT-qPCR avalia apenas poucos genes por reação, sendo necessário
ainda oligonucleotídeos especificamente desenhados para cada gene estudado.
Uma estratégia amplamente utilizada para validação é analisar genes que
apresentaram resultados potencialmente interessantes durante os experimentos de
microarranjo (KLOK et al., 2002).
15

Rajeevan et al. (2001) analisando a RT-qPCR com o propósito de validação
de resultados obtidos com genes diferencialmente expresso em técnicas de
microarranjos e DD-PCR (differential display - PCR) concluíram que a RT-qPCR é
uma ferramenta rápida e eficiente para validação de dados de expressão, tendo
ainda a vantagem de requerer reduzidas quantidades RNA (cerca de 1000 vezes
menos quando comparado às técnicas convencionais) para que se processe o
experimento. Paux et al. (2005) fizeram uso da RT-qPCR para validar os resultados
de expressão conseguidos com o microarranjo de cDNA de xilema de Eucalyptus
durante diferentes momentos da formação da madeira de tensão. Foram
selecionados quatro genes que haviam exibido diferentes níveis de expressão
durante o tempo de tensão estudado, e os resultados vistos durante a RT-qPCR
foram consistentes com os obtidos no microarranjo, confirmando e validando a
técnica.

3.3 Transgenia em plantas arbóreas

Como citado anteriormente, a tecnologia transgênica é uma poderosa
ferramenta disponível para realizar o melhoramento molecular em plantas florestais.
O desenvolvimento de tecnologias transgênicas para o Eucalyptus pode representar
o ponto chave para o estudo de genômica funcional. A introdução de genes que
conferem características de interesse sem provocar variação dentro do pool genético
da espécie, ou que são impossíveis de ser produzidas pelo processo de
recombinação natural, pode modificar radicalmente o modo como que as florestas
são plantadas ou ainda a maneira como os produtos florestais são obtidos
(GRATTAPAGLIA, 2008).
De acordo com Valenzuela et al. (2006), em revisão publicada sobre o
desenvolvimento de árvores geneticamente modificadas e potencial risco destas
para o ambiente, as características mais estudadas em espécies arbóreas para
modificações genéticas são: tolerância a herbicidas, resistência a insetos e doenças,
aumento de biomassa, estudo da fertilidade (esterilidade) e redução e modificação
do conteúdo de ligninas.
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Harcourt et al. (2000) alcançaram novas performances para o Eucalyptus ao
produzirem plantas transgênicas de E. camaldulensis contendo os genes cry3A e
bar que conferem resistência ao inseto Chrysophtharta bimaculata e tolerância ao
herbicida

fosfinotricina

(PPT),

respectivamente.

Estas

características

foram

escolhidas pelos autores devido à possibilidade de melhoria do desempenho
agronômico das plantações cultivadas pela diminuição das perdas provocadas pelo
ataque dos insetos praga e a competição com ervas daninha durante a fase de
desenvolvimento das plantas.
Já Eriksson et al. (2000) super-expressando o gene do hormônio giberelina
em híbridos de Populus (Populus tremula × P. tremuloides) conseguiram aumentar a
taxa de crescimento e biomassa nessas plantas transgênicas. Esses pesquisadores
também relatam o aumento do número e do comprimento das fibras do xilema das
plantas transformadas quando comparado ao tipo selvagem. Fibras longas são
desejáveis na produção de determinados tipos de papel, mas ainda não é possível
influenciar esta característica por técnicas tradicionais de reprodução. Neste mesmo
estudo foi observado ainda o efeito antagonista da giberelina sobre as raízes iniciais
das linhagens transgênicas, que tiveram pobre enraizamento. No entanto, o efeito
negativo sobre a eficiência do enraizamento não afetou significativamente o
crescimento radicular em fases posteriores do estabelecimento das plantas
modificadas.
A identificação de genes especificamente expressos, nos tecidos do câmbio
vascular altamente especializado ou do xilema em diferenciação, tem fornecido
importantes informações com relação aos processos moleculares envolvidos com a
xilogênese (PLOMION et al., 2001). Nesse contexto muitos genes da via de
biossíntese da lignina e também fatores de regulação da expressão desses genes
foram descobertos. Entre

os alvos

para

a manipulação genética

estão,

principalmente, aqueles que codificam para as enzimas O-metiltransferase (OMT), 4coumarato-CoA ligase (4CL) e álcool cinamílico desidrogenase (CAD), sendo,
segundo Diouf (2003), esse último o de maior interesse, uma vez que, catalisa o
passo final da síntese dos monolignóis.
A atividade do gene cad foi suprimida em híbridos (Populus tremula x Populus
alba) por anti-senso e também co-supressão em estratégia aplicada por Baucher et
al. (1996). Neste trabalho os autores relatam que as plantas transgênicas com baixa
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atividade de CAD apresentam coloração vermelha e que mesmo aquelas plantas
com expressiva redução da atividade enzimática de CAD, não apresentaram
modificação no conteúdo de lignina. No entanto, de acordo com os resultados
obtidos para a polpação, a lignina presente nas plantas transgênicas foi mais
facilmente extraída pelo método de extração alcalina resultando em madeira com
melhor qualidade para a indústria de celulose e papel.
No trabalho desenvolvido por Hu et al. (1999), híbridos (Populus tremuloides
Michx.) foram transformados com a seqüência anti-senso do gene que codifica a 4coumarato:CoA ligase (4CL). As plantas transgênicas exibiram redução de 45% do
conteúdo de lignina, mas essa diminuição foi compensada por um aumento de 15%
no nível de celulose. Contudo, a massa total de lignina-celulose se manteve
inalterada, sugerindo que há um mecanismo compensatório de expressão que
coordena o metabolismo primário e secundário durante o crescimento vegetal.
Com a introdução de uma seqüência senso homóloga ao gene que codifica
para enzima acido caféico 3-O-metiltransferase (COMT), Jouanin et al. (2000)
obtiveram plantas transgênicas (Populus tremula x Populus alba). As construções
sob o controle do promotor CaMV 35S ou do promotor da CAD de Eucalyptus
conferiram elevação da expressão da COMT em algumas linhagens transgênicas,
enquanto que para outras plantas transformadas com construções contendo duplo
promotor 35S a atividade da COMT foi reduzida próximo a zero devido ao fenômeno
de silenciamento gênico em plantas. Esta alteração reduziu substancialmente o nível
de lignina e aumentou o conteúdo de celulose. Foram produzidas plantas com
melhor desempenho de polpação (elevação relativa de 10% da produção), no
entanto, a lignina, devido alterações do grau de condensação, se mostrava menos
propícia à degradação industrial.
Para o híbrido Eucalyptus grandis × Eucalyptus urophylla, Tournier et al.
(2003) desenvolveram protocolo de transformação e regeneração in vitro. Após
selecionar os melhores genótipos para o experimento, as plantas foram
transformadas via Agrobacterium tumefaciens com o cDNA anti-senso do gene da
álcool cinamílico desidrogenase (CAD) derivado do Eucalyptus gunnii. Foi observada
redução de 58% na atividade da CAD, sendo que duas linhagens transgênicas
apresentavam especial redução com atividade remanescente da CAD de apenas
26% e 22%.
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A estratégia usada por Li et al. (2003) para obter melhores resultados de
polpação com redução do conteúdo de lignina e aumento da produção de celulose
foi a co-transformação via Agrobacterium tumefaciens com os Cald5H senso e 4CL
anti-senso em Populus tremuloides. Redução de 40% do conteúdo de lignina
acompanhado por 14% de aumento da quantidade de celulose foi observado em
plantas contendo a anti-senso da 4CL. Para plantas transgênicas superexpressando CAld5H foi observado aumento da razão S-G das subunidades de
lignina, sem no entanto haver alteração da quantidade desse composto. Já as
plantas duplo-transformantes apresentaram redução de 52% menos no conteúdo de
lignina, razão S-G aumentada em 64% e 30% de elevação no conteúdo de celulose.
Os autores concluem então que há um efeito independente, mas também aditivo
dessas enzimas sobre a via de biossíntese da lignina e celulose e que o sistema de
transformação multigênica pode ser uma excelente alternativa para a engenharia
genética de planta assim como para os estudos de genômica funcional.
A clonagem de seqüências gênicas de interrese abre o caminho para estudos
mais detalhados de expressão, os quais podem ajudar a elucidar movimentos de
substratos através da via e identificar quais genes são essenciais para o processo.
Essa técnica proporciona ainda eleger possíveis alvos para o silenciamento gênico
com o objetivo de provocar a redução ou modificação da lignina pela transformação
de plantas (HARAKAVA, 2005). No entanto, em muitas espécies arbóreas, a
clonagem encontra no processo de regeneração uma etapa limitante para obtenção
de plantas transgênicas. O aperfeiçoamento da tecnologia de cultura de tecidos e
uso de plantas modelo favoreceram o desenvolvimento de novas técnicas para o
melhoramento de plantas (STUDART-GUIMARÃES et al., 2003). Sendo essa então
outra proposta desse trabalho de dissertação, que visa transformar Nicotiana
tabacum via Agrobacterium tumefaciens com cDNAs de alguns dos genes
diferencialmente expressos e selecionados das bibliotecas de expressão de xilemas
de E. globulus e E. grandis visando o estudo funcional.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Análises de bioinformática

4.1.1 Seleção de genes diferencialmente expressos

Para selecionar os genes diferencialmente expressos entre xilemas de E.
globulus e E. grandis, foram utilizados os valores de fold change (expressão
aumentada) obtidos com os resultados dos microarranjos que deveriam ser maior
que 2. Vinte seqüências (representado os 10 genes mais diferencialmente expressos
em E. globulus e os 10 genes mais diferencialmente expressos em E. grandis) foram
selecionadas e então submetidas ao Blast2GO (B2G, www.blast2go.org). Estas
seqüências

represetam

ORFs

(open

reading

frames)

completas

e

foram

seqüenciadas direcionalmente.
Para os passos seguintes, com o objetivo de facilitar as marcações que se
fizeram necessárias, a nomenclatura dada para os contigs destas seqüências foi
modificada, passando-se a denominar de EuGl01-EuGl10 as seqüências escolhidas
para E. globulus (Tabela 1) e de EuGr12-EuGr21 as seqüências selecionadas para
E. grandis (Tabela 2).
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Tabela 1 – Relação dos contigs de cDNA de xilema de E. globulus selecionados com
sua respectiva nomenclatura (Código GENOLYPTUS) e a nova
nomenclatura atribuída aos mesmos neste trabalho.

Tabela 2 – Relação dos contigs de cDNA de xilema de E. grandis selecionados com
sua respectiva nomenclatura (Código GENOLYPTUS) e a nova
nomenclatura atribuída aos mesmos neste trabalho.
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4.2 Experimentos de RT-qPCR

4.2.1 Delineamento de primers

Os primers (BIONEER, Inc) para as análises de expressão foram projetados
utilizando-se o Primer Express® Software for Real-Time PCR Version 3.0 (APPLIED
BIOSYSTEMS) e nomeados de acordo com as seqüências para as quais foram
projetados como mostrado nas tabelas 3 e 4, onde é possível encontrar também
seqüências forward e reverse dos primers, assim como o tamanho do amplicon
gerado, em pares de bases, com a amplificação da amostra
Esses primers foram projetados de modo a serem os mais específicos
possíveis para os genes selecionados, resultarem em amplicons em torno de 100 pb
e com temperaturas médias de hibridização próximas a 60 ºC. Todos os primers
foram inicialmente testados via RT-qPCR e a especificidade da amplificação foi
verificada pela análise das curvas de dissociação pelo programa 7500 System SDS
Software (APPLIED BIOSYSTEMS).
Tabela 3 – Relação dos primers e suas respectivas seqüências Forward e Reverse
projetadas para alvos de Eucalyptus globulus. O tamanho dos amplicons
(pb) para cada seqüência considerada também estão representados.
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Tabela 4 – Relação dos primers e suas respectivas seqüências Forward e Reverse
projetadas para alvos de Eucalyptus grandis. O tamanho dos amplicons
(pb) para cada seqüência considerada também estão representados.

4.2.2 Coleta de material vegetal e amostragem

Indivíduos de Eucalyptus grandis e Eucalyptus globulus com seis anos de
idade foram amostrados de uma população de matrizes plantadas em 2002 no
Hortoflorestal Barbanegra da empresa Aracruz Celulose S.A., em Barra do Ribeiro,
RS. As amostras pertenciam a três indivíduos-clones derivados de três matrizes
geneticamente não relacionadas (filhas de pais distintos). Para coleta do material
vegetal, uma área retangular da casca foi retirada do caule das árvores, a 1,50 m de
altura do solo e procedeu-se uma raspagem do local para retirada das células do
xilema. Cada amostragem foi feita em triplicata. Após serem removidas, as células
foram imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas em freezer (80°C).
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4.2.3 Extração de RNA total

As extrações de RNA total foram realizadas no Laboratório de Biologia
Molecular Vegetal do Centro de Biotecnologia – UFRGS utilizando-se o método
CTAB simplificado – protocolo adaptado e cedido por Helen Marchesi – Aracruz
Celulose S.A, sob condições RNase-free. Para tanto, o tecido mantido congelado em
nitrogênio foi macerado com auxílio de almofariz e pistilo até a obtenção de um pó
fino. Cerca de 100 mg foi transferido para microtubo de 1,5 mL, onde se adicionou
400 µL de tampão EB-CTAB (Tris-HCl pH 9,0 100 mM; CTAB 20%; EDTA 25 mM;
NaCl 2 M; PVP 2%; espermidina 0,5 g/L). A mistura foi mantida a 60 °C por 20
minutos. Terminado o tempo de incubação adicionou-se 400 µL de clorofórmioálcool isoamílico (24:1). Procedeu-se rápida agitação em vórtex seguida por
centrifugação de 5 minutos. 300 µL da fase aquosa foram transferidos para outro
microtubo e o mesmo volume de isopropanol foi acrescido e misturado por inversão.
O material foi incubado à -20 ºC por meia hora e então centrifugado por 15 minutos.
O sobrenadante foi descartado e adicionou-se ao precipitado 300 µL de etanol 70%
para lavá-lo. Após centrifugação de 3 minutos o etanol foi descartado e o precipitado
foi seco em speed vac. A amostra foi ressuspendida em água ultra-pura
autoclavada. Todas as etapas de centrifugação foram feitas a 12000 rpm à
temperatura ambiente. Amostras de 1 µg de RNA total foram tratadas com 1 unidade
(U) da enzima DNase I (FERMENTAS), conforme sugerido pelo fabricante, e a
qualidade e a quantidade das amostras foram posteriormente verificadas por
eletroforese em gel de agarose a 1% em tampão TAE 1X (Tris 4 mM; ácido acético
glacial 2 mM; EDTA 0,1 mM) e por espectrofotometria (leitura de absorbâncias a 260
nm e a 280 nm).

4.2.4 Síntese de cDNA

As reações de síntese dos cDNAs foram realizadas a partir de 1 µg de RNA
total e oligo-dT20(V) (INVITROGEN). Para a síntese, utilizou-se, por reação, 200
unidades da enzima M-MLV RT (PROMEGA) e o respectivo tampão de reação, 5
mM de desoxirribonucleosídeos trifosfatados (dNTPs), 10 рmol do oligo-dT. A reação
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foi realizada com uma temperatura inicial de 70 ºC durante 5 minutos e temperatura
de extensão de 40 ºC por 1 hora. Para cada uma das amostras, foi executada uma
única reação de síntese de cDNA.

4.2.5 RT-qPCR

Os cDNAs utilizados foram diluídos 100 vezes em água ultra-pura. As
mesmas alíquotas foram utilizadas em todos os experimentos de RT-qPCR. Foram
usadas amostras de cDNA de xilema de E. globulus e E. grandis em triplicata
biológica e experimental, totalizando dezoito amostras analisadas para expressão
com os 20 primers teste mais três primes normalizadores da reação. Os cDNAs
foram derivados dos mesmos indivíduos (árvores) amostrados para as análises de
microarranjos do GENOLYPTUS, no entanto apresentavam-se dois anos mais
maduras.
As reações de RT-qPCRs foram efetuadas no equipamento Applied
Biosystems 7500 Real-Time PCR System (APPLIED BIOSYSTEMS) e as análises
dos dados foram realizadas por meio do programa SDS Software Version 1.3.1
(APPLIED BIOSYSTEMS) que utiliza o método de calculo ∆CT. Para as
amplificações foram utilizados os seguintes parâmetros de ciclagem: 1 minuto a 95
°C; 40 ciclos de 95 °C por 30 segundos, 57 °C por 35 segundos, 72 °C por 30
segundos e 60 °C por 35 segundos.
As reações de amplificação dos cDNAs continham um volume final de 20 µL
one havia 10 µL de cDNA diluído 1:100, 0,2 µM de primers gene-específicos, 0,1 mM
de dNTPs, 1,5 mM de MgCl2, 0,5 U da enzima Platinum Taq DNA polimerase
(INVITROGEN) com seu respectivo tampão de reação, SYBR® Green 1X e ROXTM
1/16X (APPLIED BIOSYSTEMS). As medidas dos produtos de amplificação foram
realizadas pela incorporação do marcador fluorescente SYBR® Green (Molecular
probes - INVITROGEM) na dupla fita de DNA formada. A especificidade das
amplificações e o ponto de corte CT (threshold cycles) foram determinados
utilizando-se o programa SDS Software Version 1.3.1 (APPLIED BIOSYSTEMS). Foi
realizada quantificação relativa utilizando três genes de expressão constitutiva como
normalizador da reação. Os normalizadores e respectivos primers utilizados foram
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determinados de acordo com estudos de expressão constitutiva para E. grandis e E.
globulus realizados por Bastolla (2007) que propôs os genes At2g28390, EuC12 e
Rib L23A como os que apresentam menor variação de expressão entre as duas
espécies.

4.3 Manipulação das seqüências gênica selecionadas

4.3.1 Clonagem das seqüências gênicas e Extração do DNA Plasmidial

As 20 seqüências de cDNA derivadas das bibliotecas de xilema de E.
globulus e E. grandis estavam ligadas ao vetor de clonagem e seqüenciamento
pSPORT1 (INVITROGEN). Essas foram utilizadas para transformar células de
Escherichia coli, estirpe TOP10, quimicamente competentes pelo método de
“choque térmico” (SAMBROOK, et al., 1989). Aproximadamente 30 ηg de DNA foram
adicionados a uma alíquota de 200 µL de células competentes, sendo a mistura
incubada no gelo por 30 min. Após a incubação, a mistura foi transferida para
banho-maria a 42 ºC onde permaneceu por 45 segundos. Em seguida a isto, a
mistura foi colocada novamente no gelo e foi adicionado 1 mL de meio Luria-Bertani
(LB) líquido. Em seguida foi incubado durante 1 h a 37 ºC sob agitação. A mistura foi
centrifugada por 30 segundos a 12000 rpm, e então o meio sobrenadante foi
descartado e o precipitado ressuspendido em 100 µL de meio LB líquido. Este foi
espalhado sobre meio LB sólido, em placas de Petri, contendo antibiótico de
seleção, ampicilina (50 mg.L-1), sendo a cultura incubada por aproximadamente 16 h
a 37 ºC. Após esse período, algumas das colônias que cresceram foram
selecionadas e crescidas individualmente em tubos de 15 mL com 3 mL de meio LB
líquido contendo antibiótico ampicilina (50 mg.L-1) por 16 h a 37 ºC sob agitação para
a extração do DNA plasmidial usando o FlexPrep Kit (AMERSHAM-BIOSCIENCES)
seguindo o protocolo de acordo com as orientações do fabricante. A qualidade das
amostras extraídas foi verificada por eletroforese em gel de agarose a 1%.
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4.3.2 Construção dos cassetes em vetor de expressão em plantas

Para a construção do cassete de super-expressão foram elaboradas
estratégias para transferência das seqüências gênicas entre vetores que envolvia
técnicas padrões de clonagem (SAMBROOK, et al., 1989) e kits comerciais. De
acordo com a estratégia escolhida, sete seqüências poderam ser usadas para a
contrução dos cassetes. Primeiramente, os cDNAs ligados direcionalmente ao
pSPORT1 (INVITROGEN) foram liberados do vetor por dupla reação de digestão
com as enzimas de restrição Sal I e Not I (FERMENTAS) que estão presentes no
sítio de clonagem múltipla do plasmídeo (Figura 2).

Figura 2 – Desenho esquemático da região do sítio de clonagem múltipla do
pSPORT1. Not I e Sal I, enzimas de restrição usadas para liberação do
cDNA ligado ao vetor.

Os produtos da digestão foram visualizados por eletroforese em gel de
agarose 0,8% e as bandas contendo os fragmentos correspondentes ao tamanho
esperado foram purificadas do gel usando GFX® Kit (GE healthcare) segundo o
protocolo indicado pelo fabricante. Os sete insertos purificados foram ligados ao
vetor intermediário pUC118/35S Polylinker 2-9 que apresenta elementos regulatórios
necessários para expressão do gene de interesse em planta, 35S Promoter e 35S
Terminator (Figura 3).
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Figura 3 – Desenho esquemático da região do sítio de clonagem múltipla do
pUC118/35S Polylinker 2-9 e elementos regulatórios para expressão
em plantas. Xho I e. Not I, enzimas de restrição usadas para abertura
do vetor; Bam HI/Hind III e Pst I, enzimas de restrição usadas para
liberação dos cassetes de super-expressão obtidos.

Este vetor havia sido previamente linearizado com as enzimas Xho I e Not I
(FERMENTAS), tratado com CIAP (Calf Intestinal Alkaline Phosphatase –
FERMENTAS) e então purificado com fenol e clorofórmio-álcool isoamílico (24:1) de
acordo (SAMBROOK, et al., 1989). A enzima Xho I gera, após reação de digestão,
pontas adesivas complementares às criadas pela SalI nos fragmentos anteriormente
liberados, isso permite a ligação das mesmas.
Para as reações de ligação inserto/vetor pUC118 com volume final de 20 µL
havia 1 U da enzima T4 DNA ligase (FERMENTAS), um excesso de inserto em
relação ao vetor (cerca de 3 vezes o valor da concentração em ng) e o tampão da
enzima, conforme recomendação do fabricante. A reação foi incubada over night a
16°C. O produto de ligação foi clonado, conforme supracitado, e o DNA plasmidial
extraído foi submetido à mais uma reação de digestão usando as enzimas Bam H I e
Hind III para algumas seqüências ou Pst I para outras para diagnosticar o sucesso
das construções. Os fragmentos liberados a partir dessas digestões deveriam
apresentar tamanho maior que 689 pb. Esse tamanho é conhecido para o fragmento
liberado do vetor quando não há elementos ligados à ele. Fragmentos maiores que
689 pb indicam que houve ligação do inserto ao sítio de clonagem múltipla do
pUC118/35S Polylinker 2-9 e comprovam a ligação.
Todas as reações de digestão foram mantidas a 37 °C por um período de 4
horas para adequada atividade das enzimas em questão usando os tampões de
digestão indicados pelo fabricante. O vetor pUC118/35S Polylinker 2-9 foi obtido do
Laboratório de Cultura de Tecidos / UESC.
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4.3.3 Construção do vetor de expressão em plantas

Os cassetes purificados foram então transferidas para o vetor pCAMBIA 2301
para construção do vetor binário de transformação em plantas. Esse vetor apresenta
o gene de seleção nptII (que confere resistência ao antibiótico canamicina), como
marcador para a bactéria e para a planta; e o gene repórter uidA (GUS). Contém
ainda, as bordas esquerda e direita da região de transferência (T-DNA) do
plasmídeo de Agrobacterium tumefaciens (Figura 4). O plasmídeos pCAMBIA 2301
contido em Escherichia coli estirpe JM 109, foi obtido no Laboratório de Genômica e
Biologia Molecular / UESC.

Figura 4 – Esquema da região de transferência (T-DNA) do vetor binário pCambia
2301 e os seus elementos de seleção (Kanr), repórter (Gus) e
transferência (T-Border – esquerda e T-Border - direita).

A extração do plasmídeo foi realizada com auxílio do FlexPrep Kit
(AMERSHAM-BIOSCIENCES) seguindo o protocolo de acordo com as orientações
do fabricante. Posteriormente, foram feitas duas alícotas com o DNA plasmidial
extraído para que fossem realizadas as reações de digestão para sítios de restrição
diferentes. A primeira alícota foi digerda com as enzimas de restrição Bam HI e Hind
III (FERMENTAS), em reação simultânea, e a segunda alícota com a enzima Pst I
(FERMENTAS), seguindo-se as instruções do fabricante. Os plasmídeos digeridos
foram visualizados por eletroforese em gel de agarose 1%, e purificados com fenol e
clorofórmio-álcool isoamílico (24:1) (SAMBROOK, et al., 1989). Os vetores digeridos
e purificados foram quantificados em gel de agarose. A reação de ligação foi
realizada na proporção de 3:1 inserto vetor (ng), 2 µL do tampão (10x) e 1 U de T4
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DNA ligase (FERMENTAS), para um volume final de 20 µL, mantida a 16 °C over
night. Após a reação de ligação os plasmídeos foram usados para transformar E. coli
TOP10, pelo método de “choque térmico” (item 4.3.1). As colônias bacterianas foram
selecionadas em meio de cultura LB contendo o antibiótico canamicina (50 mg.L-1).
Para análise dos transformantes bacterianos, as colônias obtidas foram
crescidas, o DNA plasmidial extraído e submetido ao diagnóstico por digestão
usando as enzimas de restrição apropriadas de acordo com o cassete – Bam HI e
Hind III, em reação simultânea, ou Pst I. Os plasmídios foram usados para
transformar Agrobacterium tumefaciens, estirpe EHA-105, pelo método de “choque
térmico”. As colônias transformadas foram selecionadas em meio de cultura YEP,
contendo 50 mg.L-1 canamicina + 50 mg.L-1 rifampicina. As colônias transformadas
selecionadas foram cultivadas em meio de cultura YEP, suplementado com o
antibiótico de seleção, e armazenadas em glicerol (12%), a - 80°C.

4.4 Transformação genética de Nicotiana tabacum e regeneração de plantas

4.4.1 Inoculação e co-cultivo com Agrobacterium tumefaciens

Uma suspensão bacteriana foi preparada a partir da colônia de Agrobacterium
tumefaciens transformada com o vetor binário contendo o cassete de superexpressão escolhido como mostrado na figura 5.

Figura 5 – Esquema da região de transferência (T-DNA) do vetor binário pCambia
2301 ligada ao cassete de super-expressão.
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Para tanto, foi feito um pré-inóculo da colônia em 3 mL de meio YEP,
contendo 50 mg.L-1 de canamicina + 50 mg.L-1 de rifampicina, e incubado sob
agitação por dois dias à 28 ºC. Após esse período, a cultura foi transferida para 50
mL de meio YEP com os mesmo agentes de seleção, e então incubado over night,
sob as mesmas condições de temperatura e agitação. No dia seguinte, a cultura foi
centrifugada (7 minutos/ 5000 rpm/ 4 ºC) e, após descarte do sobrenadante, o
precipitado foi ressuspendido em meio MS líquido (Murashige, Skoog, 1962). Essa
suspensão foi usada para inocular os explantes constituídos de discos de folhas
jovens de Nicotiana tabacum linhagem Havana. Esses explantes haviam sido
colocados, previamente, em placas de Petri com meio MS (MURASHIGE, SKOOG,
1962) sem antibióticos ou reguladores. Esse procedimento é necessário para
liberação de compostos fenólicos, aminoácidos e monossacarídes pelas células das
plantas que funcionam como moléculas sinais atraindo e ativando as agrobactérias
(revisado em ANDRADE et al., 2003). Os explantes foram inoculados com a
suspensão bacteriana na densidade óptica de 0,5 (leitura de absorbâncias a 600
nm) por um período de 15 minutos, sob agitação manual. Após a inoculação, os
discos de folha foram lavados e secos em papel de filtro autoclavado, e incubados
em placa de Petri contendo o meio de cultura MS sólido sem agentes de seleção ou
reguladores de crescimento para co-cultivo por 48 h, à temperatura de 27 °C em
ausência de luz.

4.4.2 Seleção e regeneração das plantas

Após o co-cultivo, os explantes foram transferidos para meio de cultura de
seleção, constituído do meio de cultura MS suplementado com canamicina (50
mg/.L-1), timentin (300 mg.L-1) e BAP (6-benzilaminopurina) (5 mg.L-1), incubado sob
fotoperíodo de 16 horas de luz e 8 horas de escuro, à temperatura de 27 °C. A troca
de meio de cultura foi realizada em intervalos de 15 dias e as culturas mantidas em
frascos tipo magenta.
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4.5 Análise das plântulas regeneradas

4.5.1 Teste Histoquímico de GUS

Os brotos regenerados foram avaliados pelo teste histoquímico GUS,
baseado na clivagem do substrato 5-bromo-4-cloro-3-indolil-glicoronídeo (X-Gluc)
pela β-glicoronidase – produto da expressão do gene repórter. Para realização do
referido teste, pequenos segmentos da parte basal dos brotos foram removidos no
momento da transferência dos mesmos. Os tecidos foram incubados em solução XGluc (JEFFERSON, 1987), durante 12 h, no escuro, à temperatura de 37 °C. A
solução X-Gluc foi substituída por álcool 70% e os tecidos foram incubados por 1
hora ou até tornar-se claro. A avaliação do teste foi realizada com o auxílio de lupa
Leica EZ4D, observando-se a presença de coloração azulada na amostra, que foi
fotografada e analisada pelo programa Leica Application Suite Version 1.4.0.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Genes diferencialmente expressos em xilema de Eucalyptus grandis e
Eucalyptus globulus

As análises anteriores do Projeto GENOLYPTUS para os microarranjos de
cDNA de xilema de E. grandis e E. globulus, identificaram cerca de 900 seqüências
como tendo expressão diferencial entre os tecidos testado destes dois indivíduos.
Para geração desses dados foram usados critérios como o método SAM, que
permite identificar genes com mudanças estatísticas significantes na expressão por
meio da realização de conjuntos de Testes t gene-específicos (TUSHER et al.,
2001), e o valor de fold change que determina o número de vezes que um gene é
mais ou menos expresso em relação a outro (MeV Manual, 2006).
Os dados obtidos com os microarranjos foram analisados e, dentre as
seqüências previamente identificadas, foram selecionadas 20 seqüências com fold
change maior que 2. Mutch et al. (2002) consideram o valor de fold change um
critério confiável para seleção de genes diferencialmente expressos quando
corroborados por análise de variância e RT-qPCR. Witten e Tibshirani (2007), em
seu artigo de comparação entre os métodos estatísticos para a análise dos dados de
microarranjo, ressaltam que a escolha estatística é muito importante, pois pode
afetar drasticamente o conjunto de genes que está sendo selecionado dos dados do
microarranjo.
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Quando Martino et al. (2007) analisaram a expressão gênica em tecido
glandular canceroso de ratos, consideraram o valor fold change maior que 4 para
identificar diferenças de expressão gênica entre tecido normal e tumoral. Assim,
considera-se que selecionar seqüências que apresentam, segundo dados do
microarranjo, expressão, no mínimo, duas vezes maior em uma espécies em relação
a outra pode ser um bom critério para identificar genes diferencialmente expressos
entre xilemas de Eucalyptus grandis e Eucalyptus globulus, como possíveis
justificativas das diferenças observadas entre as qualidades das madeiras destas
espécies.
A anotação para as 20 seqüências nucleotídicas selecionadas foi realizada
usando o Blast2GO (B2G, www.blast2go.org). Blast2GO é uma ferramenta de
bioinformática que permite realizar a anotação funcional e analisar seqüências (não
caracterizadas) de genes e proteínas em interface com o Gene Ontology (GO). Esta
ferramenta oferece uma base adequada para investigação de genômica funcional
em espécies não-modelo, pois busca similaridade entre as seqüências e associa aos
hits obtidos a um termo GO. Este termo GO é anotado para a seqüência alinhada e
códigos de enzimas obtidos são mapeados no KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes
and

Genomes),

enquanto

os

motivos

são

pesquisados

no

InterProScan

(www.ebi.ac.uk/InterProScan), os resultados são estatisticamente agrupados em
gráficos. Assim o Blast2GO consiste basicamente de cinco passos: alinhamento,
mapeamento, anotação, análise estatística e visualização dos dados (CONESA et
al., 2005).
De acordo com os dados fornecidos pelo Blast2GO (Anexo A), as 20
seqüências selecionadas foram organizadas em tabelas, onde é possível conhecer a
identidade e o e-value, o comprimento em pares de bases, a similaridade da
seqüência com o seu homólogo, além dos termos GO atribuídos para as seqüências
selecionadas segundo o valor de fold change (Tabelas 5 e 6).
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Tabela 5 – Relação dos cDNAs selecionados, segundo valores do fold change com os resultados das análises in sílico
usando Blast2GO. Valores de fold change indicando expressão diferencial dos genes em xilema de E. globulus
comparados ao E. grandis. Os valores de identidade, e-value e similaridade (%) atribuídos por Blast2GO são
representados, assim como os termos GO encontrados para os hits. O comprimento das seqüências (pb)
também estão representados.
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Tabela 6 – Relação dos cDNAs selecionados, segundo valores do fold change com os resultados das análises in sílico
usando Blast2GO. Valores de fold change indicando expressão diferencial dos genes em xilema de E. grandis
comparados ao E. globulus. Os valores de identidade, e-value e similaridade (%) atribuídos por Blast2GO são
representados, assim como os termos GO encontrados para os hits. O comprimento das seqüências (pb)
também estão representados.

Quando analisados de acordo com a função molecular, segundo dados
estatísticos do Blast2GO, os prováveis produtos homólogos às seqüências
estudadas podem ser agrupados tendo duas proteínas de função de ligação (EuGl04
e EuGr15), dois produtos com atividade hidrolase (EuGl09 e EuGr12) e outros dois
com função de transporte trans-membrana de cátions (EuGr20 e EuGr21). Sobre o
processo biológico, nove seqüências foram agrupadas, havendo três representantes
pertencentes ao metabolismo primário, três participantes do metabolismo celular e
outras três relacionadas ao metabolismo de macromoléculas.
Com relação ao compartimento celular, três produtos gênicos (proteínas) são
encontrados no citoplasma (EuGr12, EuGr15 e EuGr18), dois estão presentes no
núcleo (EuGl03 e EuGr16) e dois no sistema de endomembranas (EuGl09 e
EuGr14). Três seqüências não apresentaram qualquer homologia nos bancos de
dados e foram consideradas “no hit” (EuGl06, EuGr13 e EuGr19), outras seqüências
tiveram homologia com produtos protéicos ainda não caracterizados ou de função
desconhecida (EuGl02, EuGl04, EuGl08 e EuGr14). As categorias e funções
encontradas nestas análises também foram encontradas em outros trabalhos que
buscavam identificar genes expressos durante a xilogênese em arbóreas como o
Eucalyptus (PAUX et al., 2004; 2005; FOUCART et al., 2006) e Populus
(ISRAELSSON et al., 2003).
A proteína DIR1 está entre os homólogos encontrados para as seqüências de
E. globulus. Essa proteína mostrou similaridade com EuGl01, trata-se de uma
proteína apoplástica de transferência de lipídios encontrada no fluido vascular. É
responsável pela produção/transmissão de sinal de resistência sistêmica adquirida
(SAR - systemic acquired resistance) da parte infectada para partes distantes, ainda
sadias, da planta (LASCOMBE et al., 2006). Essa função foi atribuída pelo estudo de
Arabidopsis thaliana mutantes para o gene dir 1. Essas plantas mostraram-se
incapazes de desenvolver o mecanismo de defesa SAR (MALDONADO et al., 2002).
Já em Nicotiana tabacum, Buhot et al. (2001) e Blein et al. (2002) mostraram que a
DIR1 está envolvida ainda com a resposta de hipersensibilidade (HR) pois compete
com elicitores patogênicos por receptores de membrana envolvidos com tal
resposta. Segundo Lascombe et al. (2006) a DIR1 é expressa ou induzida durante
uma vasta gama de estresses bióticos e abióticos sofridos pelas plantas e pode
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estar envolvida com outros eventos fisiológicos que ainda precisam ser
desvendados.
Kepinski e Leyser (2005) demonstram que a proteína TIR1, homóloga à
seqüência EuGl03, é uma receptora de auxina e compõe o complexo SCF –
ubiquitina ligase. Esse complexo é responsável pela degradação de reguladores
transcricionais chamados Aux/IAAs que formam dímeros com fatores de resposta à
auxina participando da regulação do sinal de transcrição da auxina. Gray et al.(1999)
já haviam descrito a participação desse complexo

para o crescimento e

desenvolvimento de Arabidopsis. De acordo com esses autores, o complexo SCF
em Arabidopsis consiste das proteínas SKP1 e Cdc53p, chamadas de ASK e
AtCUL1, respectivamente, e da proteína TIR1 F-box. Mutantes deficientes dessas
proteínas apresentam diminuição da resposta à auxina nas plantas; já a superexpressão de TIR1 promove resposta ao hormônio, sugerindo que a presença dessa
proteína é limitante da resposta à auxina.
O mesmo foi demonstrado por Armstrong et al. (2004) estudando moléculas
inibidoras da ativação transcricional por auxina em Arabidopsis. Estes autores
encontraram três compostos capazes de interferir com a regulação dos fatores e
transmitir fenótipos indicativos da alteração da resposta à auxina. A presença de
seqüências relacionadas à via de sinalização de hormônios está de acordo com o
papel desempenhado por estes hormônios durante a diferenciação do xilema (PAUX
et al., 2005). Foucart et al. (2006)

identificaram entre as seqüências

diferencialmente expressas na biblioteca subtrativa de xilema versus floema quatro
unigenes envolvidos na via de sinalização e resposta da auxina. Oh et al. (2003)
demonstraram o importante papel desempenhado pela auxina durante o processo
de formação da madeira ao identificar dezenove genes com expressão diferencial
durante o crescimento secundário em Arabidopsis.
O homólogo encontrado para a seqüência EuGl05 foi a proteína PHI-1, uma
proteína responsiva ao estresse. A PHI-1 é uma proteína fosfato-induzida que pode
ser expressa por mudanças no pH do citoplasma, um indicador de estresse, ou
ainda está envolvida com o ciclo celular fosfato-induzido após indução de estresse
(SANO, NAGATA, 2002). Essa proteína também foi identificada entre os genes
diferencialmente expressos no tecido de formação de madeira em álamos
transgênicos com alta taxa de crescimento secundário (ISRAELSSON et al., 2003).
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Tais observações são úteis para o entendimento da função dessa proteína em tecido
específico uma vez que foi identificada como um dos novos transcritos expressos
durante a xilogênese em Eucalyptus (FOUCART et al., 2003). Sabe-se que PHI-1 é
um membro da família fosfatase-1, sendo responsável pela regulação das fosfatases
por meio da interação com segmentos ou subunidades reguladoras e inibidores
específicas, com a maioria das ativações acontecendo por fosforilação (TOUNTAS,
2006). Ainda segundo Tountas (2006), o estudo da fisiologia e da regulação
realizada por PHI-1 poderá lançar luz sobre os mecanismos regulatórios que
envolvem as fosfatases relacionadas a uma ampla gama de processos.
Em artigo publicado em 1991 sobre a evolução das proteínas da família MIP,
Pao et al. (1991) trata das publicações da década anterior que relatam estudos com
proteínas relacionadas ao transporte trans-membranar que apresentam domínios
similares. Dentre estas proteínas estão as nodulinas, representadas por uma família
de proteínas homólogas que possui expressão relacionada à nodulação nas raízes
de leguminosas durante a fixação de nitrogênio (WEAVER et al., 1994; WILSON et
al., 1994; LEE et al., 1995; SOUSA et al., 2001). As nodulinas constituem um dos
grupos das aquaporinas, proteínas formadoras de poros que facilitam a difusão
passiva da água através das membranas celulares (AROCA et al., 2006). Uma
nodulina foi identificada como homóloga à EuGl07, o mesmo foi encontrado no
trabalho de Schrader et al. (2004), que identificou vários genes representados por
aquaporinas em zonas específicas da expansão enquanto buscava potenciais
reguladores da atividade meristemática no câmbio meristemático de Populus. Os
dados encontrados pelos pesquisadores indicaram que a expansão celular é iniciada
em paralelo com a divisão celular, estando de acordo com observações anatômicas
de crescimento radial o qual é iniciado na divisão das células da zona cambial
seguida pela alta expansão radial em ambos os sentidos de crescimento. O padrão
de expressão, pode fornecer evidências acerca dos membros das famílias gênicas
envolvidos no processo de expansão e em outros processos relacionados à
modificações da parede celular.
EuGl09 apresentou uma serino-protease como homólogo à sua seqüência. As
proteases apresentam importante papel nas plantas, sendo responsáveis pela
manutenção do controle da qualidade e degradação específica do aparato protéico,
agindo em resposta aos mais diversos estímulos ambientais e de desenvolvimento.
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As similaridades e diferenças encontradas entre as proteases de diferentes espécies
podem fornecer informações sobre as rotas fisiológicas e evolução das plantas
(GARCÍA-LORENZO et al., 2006). As serino-proteases compõem a família de
proteases presentes no cloroplasto envolvida com a degradação protéica. A
proteólise é um processo pouco entendido sob o aspecto da biologia molecular das
plantas. Sabe-se do seu envolvimento com processos celulares como resposta às
condições ambientais, senescência e morte celular (GARCÍA-LORENZO et al.,
2006).
Trabalhos de expressão gênica têm identificado a presença de proteases
entre os genes diferencialmente expressos. Moon et al. (2007), usando a técnica de
SAGE (serial analysis of gene expression), identificou um grupo de proteases como
o segundo EST mais expresso em sua biblioteca de Eucalyptus grandis susceptível
e resistente ao patógeno Puccinia psidii. Com relação ao processo de xilogênese, as
proteases possuem atuação importante com a conclusão do processo de
lignificação. As proteases ( cisteína e serina proteases) juntamente com nucleases e
RNAse são recrutadas, no momento de morte celular programada, para promoverem
a hidrólise específica com a degradação de todo o conteúdo celular. A parede
celular secundária é preservada nas células lignificadas (PLOMION et al., 2001).
A homologia para proteína-cinase identificada para a seqüência EuGl10 está
relacionada à aspectos-chave de regulação da função celular, incluindo divisão
celular, metabolismo e resposta aos sinais externos (HRABAK et al., 2003). As
cinases reguladas por íon provêm pontos de interconexão para múltiplas vias
sinalizadoras que integram sinais iônicos em todos os aspectos de desenvolvimento
e crescimento vegetal (HARPER et al., 2004). Prassinos et al. (2005) identificaram,
no transcriptoma de segmentos de caule vertical de Populus, genes super-expressos
em tecidos de xilema secundário que codificam cinases envolvidas com a recepção
e transdução de sinal. Ainda entre os genes identificados, havia também uma
proteína serina/treonina cinase que se liga ao cálcio. Essas e outras observações
permitiram aos pesquisadores conhecer o perfil de regulação genética exibido pelo
Populus durante o seu crescimento secundário.
Cerca de dois-terços dos genes identificados por Schrader et al. (2004) como
relacionados ao ciclo celular no meristema de formação em Populus tremula,
apresentavam elevação de expressão junto ao xilema. Entre esses genes estavam
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diversas ciclinas e ciclinas dependentes de cinase, o que evidencia a importância
dessas proteínas no processo de formação da madeira. O mesmo foi observado por
Valledor et al. (2007) que, ao analisar o proteoma do Pinus radiata em busca de
proteínas envolvidas com o crescimento, produtividade e fatores de resposta às
alterações ambientais, pode identificar a presença de diversas proteínas com
atividade cinásica. Em seu artigo de investigação da superfamília de proteína cinase
CDPK-SnRK de Arabidopsis, Hrabak el al. (2003) realizaram análise usando
ferramentas de bioinformática sobre as cinases e fosfatases codificadas no genoma
das plantas pois, de acordo com esses autores, provavelmente a proliferação e
divergências dessas proteínas estariam envolvidas no sucesso evolutivo das
espécies de plantas.
A seqüência EuGr12, a exemplo do que aconteceu com a EuGl09, também
apresentou homologia com uma protease. No entanto, a proteína representada
agora é uma prolil-carboxipeptidase. Ao contrário das outras proteases, esta
proteína reconhece e cliva pequenos peptídeos com tamanhos de até 30 resíduos. A
maioria das peptidases não pode hidrolisar os resíduos de prolina, estes resíduos
podem promover proteção biológica da estrutura protéica contra a degradação
enzimática (POLGÁR 2002). Homologia como esta foi encontrada por Prassinos et
al. (2005), que identificaram esse gene entre aqueles diferencialmente expressos ao
longo do caule do Populus. O interessante do relato de suas observações é que os
níveis de expressão tornavam-se notadamente maior na região do xilema e
significativamente menor nas folhas dessa arbórea. Isso mostra a alta especificidade
para expressão da prolilcarboxipeptidase e reforça a importância da escolha dessa
seqüência para as análises neste trabalho.
A mesma inferência pode ser feita com relação à seqüência EuGr15,
homóloga de uma RNA helicase ATP-dependente com domínio de DEAD-box,
proteína associada com o processo de splicing. Muitas helicases estão envolvidas
com o correto reconhecimento do RNA durante a formação do spliceossomo e
regeneração dos snRNPs (small nuclear ribonucleoproteins). As helicases
envolvidas no splicing contêm domínios altamente conservados como o sítio de
ligação a ATP, o DEAD-box, o domínio de ligação ao RNA, um importante domínio
de mudanças conformacionais e vários outros domínios sem função conhecida
(DAUGERON et al., 2001). Acredita-se que a helicase ATP-dependente usa o ATP
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para aumentar a afinidade e especificidade de ligação da proteína ao RNA,
possuindo importante papel na interação proteína-RNA (HÖNIG et al., 2002).
Investigar o papel das helicases no processamento alternativo do RNA pode
oferecer informações sobre as variações dos produtos protéicos que compõem e
promovem diferenças na qualidade da madeira. Essas variações podem ainda ser
estudadas sob a ação do sistema mutator, um elemento transposase altamente
mutagênico homólogo à EuGr16. Há evidências que mostram a presença
generalizada desse sistema nas plantas, podendo estar relacionado com os
diferentes fenótipos presentes nas espécies (revisado em BENNETZEN, 1996;
YOSHIDA et al.,1998; MAO et al., 2000; LISCH et al., 2001).
Uma proteína de propriedades alergênicas foi encontrada na busca por
homologia para a EuGr17. A proteína alergênica MALD-1 like, segundo dados
gerados pelo Blast2GO possui atividade relacionada ao mecanismo de resposta ao
estresse biológico sendo, portanto, uma proteína de defesa. Entre as referências
consultadas, não foram encontrados estudos que relatem a identificação de
proteínas similares a MALD-1 em tecidos meristemáticos ou de formação da
madeira. Diante disso, a seqüência EuGr17 adquiri, neste trabalho, a mesma
importância dada às seqüências e EuGl02, EuGl04, EuGl06, EuGl08 EuGr13,
EuGr14 e EuGr19 que apresentaram similaridade a proteínas de função ainda
desconhecida ou “no hit”. Yang et al. (2003) também identificou um elevado número
de seqüências “no hit” nas bibliotecas de expressão da casca, região cambial,
alburno e zona de transição de Robinia pseudoacacia L. A biblioteca da região
cambial apresentou 80,6% das seqüências “no hit” e as outras bibliotecas tiveram
aproximadamente 50% de “no hit”.
Allona et al. (1998) sugerem que o comprimento e a qualidade das
seqüências de cDNA estão relacionados com a capacidade de identificar
similaridades nos bancos públicos de dados. Contudo, a média do comprimento das
seqüências homólogas às proteínas desconhecidas não é muito diferente daquelas
que apresentam homologia conhecida. Essa explicação pode ser válida, mas não
exclui a possibilidade de um “no hit” ser na verdade um novo gene, e que neste
esteja a chave para justificar, pelo menos parcialmente, as razões das diferenças tão
significativas entre a qualidade da madeira de E. globulus e E. grandis.
42

Uma proteína com função igual à estudada por Sivagura et al. (2003) foi
similar ao EuGr18, a aluminum-induced protein. Sivaguru et al. (2003) expressaram
em Arabidopsis um gene induzido por alumínio e, ao realizarem estudos de
localização, identificaram esse gene como sendo específico de parede celular de
raízes. O elevado nível da proteína tornou as plantas transformadas mais tolerantes
ao alumínio quando comparadas com o tipo não transgênico. Esse experimento, de
acordo com os autores, demonstra a importância dos genes induzidos por alumínio
como importantes candidatos para defesa da planta contra toxicidade provocada por
esse metal. O alumínio é um importante fator limitante do crescimento e
desenvolvimento celular. Os primeiros sintomas relacionados à toxicidade do
alumínio são redução do crescimento da raiz e formação das raízes laterais
resultando em estruturas anatomicamente anormais (KOCHIAN et al. 2005;
CHANDRAN et al. 2008). Contudo não se pode inferir que EuGr18 seja apenas uma
proteína de proteção contra toxicidade do alumínio, pois de acordo com Ezaki et al.
(2000) o alumínio é capaz de induzir uma variedade de genes inclusive aqueles que
codificam produtos capazes de proteger as células do dano oxidativo.
Quando Chandran et al. (2008) avaliaram o perfil de expressão de genes
induzidos por alumínio em raízes de Medicago truncatula, encontraram entre os
regulados positivamente, ou seja, mais expressos, genes envolvidos com a resposta
ao estresse biótico e abiótico. Segundo os autores, o alumínio provoca danos na
parede e membrana celular podendo induzir o estresse secundário que inclui o
estresse oxidativo. Este em cadeia promove a elevação de expressão dos genes de
resposta ao estresse biótico e abiótico. Nesse mesmo estudo também foi detectada
a super-expressão de genes associados ao crescimento da célula e modificações da
parede celular em estímulo ao alumínio. Isso mostra a relação deste metal com a
composição e organização dos componentes da parede celular das plantas.
As proteínas transportadoras são de grande importância para o ambiente
celular e atuam principalmente para favorecer a nutrição e resposta às variações das
condições ambientais. Proteínas com essa função tiveram homologia com as
seqüências EuGr20 e EuGr21, a proteína transportadora de substrato geral e a
proteína transportadora de zinco, respectivamente. Segundo revisão de Poke et al.
(2005), a caracterização de genes envolvidos com a nutrição e a resposta ao
estresse podem ajudar no entendimento dessas importantes características e
43

contribuir para compreender o motivo que faz com que certas espécies, como o E.
grandis e E. globulus, sejam mais adaptadas ou susceptíveis à certas situações
ambientais.
Os genes que codificam proteínas relacionadas ao transporte (transporte de
peptídeos, aminoácidos, cálcio, hidrogênio, zinco e lipídeos) foram identificados no
perfil de expressão da biblioteca subtrativa de xilema versus floema em Eucalyptus
gunnii mostrado por Foucart et al. (2006). Esses genes são descritos pelos
pesquisadores como tendo expressão constante entre os três tecidos avaliados –
xilema, câmbio e floema. EuGr20 e EuGr21 foram identificados nos dados dos
microarranjos que sustentam o presente trabalho como mais expressos em E.
grandis que em E. globulus. Essa consideração, assim como as demais
apresentadas até o momento, podem ser relevantes no que tange às diferenças nas
propriedades da madeira das duas espécies.

5.2 Validação da expressão diferencial por RT-qPCR

O alto nível de expressão diferencial dos genes selecionados entre xilemas de
Eucalyptus observado nos dados dos microarranjos foi verificado por RT-qPCR. A
especificidade de amplificação de cada um desses primers foi avaliada com base na
curva de dissociação gerada com as análises das RT-qPCRs utilizando-se cDNAs
de Eucalyptus sp. Um primer é considerado específico para a reação quando a
curva de dissociação apresenta um pico único de amplificação, indicativo de não
haver produtos inespecíficos de PCR (GACHON et al., 2004). Com a análise das
curvas de dissociação para os 20 pares de primers foi possível verificar que os
mesmos mostraram alta espcificidade nas amplificações sob as condições de
ciclagem efetuadas e foram aceitos para as análises posteriores (Anexo B).
Uma exigência para a RT-qPCR é que seus resultados sejam normalizados. A
normalização é necessária para compensar as diferenças entre as amostras
testadas e deve ser feita a partir da expressão de genes que apresentem transcritos
uniformes na maioria das células do organismo ou entre as espécies analisadas,
assim como durante várias fases do desenvolvimento e sob diferentes condições
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ambientais. Esses genes são os chamados constitutivos ou de referência. Encontrar
genes constitutivos para a normalização dos dados é algo bastante complicado, uma
vez que existem evidências que sugerem que todos os genes estão sob alguma
condição de regulação (BUSTIN, 2000; GIBBS et al., 2003).
Estudos anteriores a este foram realizados com o objetivo de selecionar e
identificar genes de expressão constitutiva para as análises de expressão gênica em
Eucalyptus. Os genes candidatos identificados foram o EuC12 e o At2g28390, pois
mostraram expressão constitutiva em xilema e folhas de E. grandis e E. globulus,
além do gene da ribonucleoproteína Rib L23A considerado um gene de expressão
uniforme nas amostras testadas (BASTOLLA, 2007). A utilização de múltiplas
referências em vez de um único gene é aceito uma vez que múltiplos genes podem
minimizar a influência das pequenas flutuações presentes no experimento. A
identificação de genes de referência é mais freqüentemente realizada em um
número limitado de amostras e os genes devem ser reavaliados após o final dos
experimentos, usando programas informáticos que incluam tanto o gene alvo quanto
o gene referência (LYNG et al., 2008).
O uso de múltiplos genes constitutivos nas análises de RT-qPCR favoreceu a
normalização do presente experimento, permitindo escolher o gene da Rib L23A
como o normalizador padrão da reação por ser aquele que exibiu menor variação
entre as amostras testadas durante as avaliações de eficiência de amplificação
(dados não mostrados). Outro ponto importante para o sucesso da quantificação de
expressão por RT-qPCR é a qualidade da amostra. De acordo com Cankar et al.
(2006)

o

procedimento

usado

para

extração

do

RNA

pode

influenciar

substancialmente na quantificação da expressão, levando a erros de análise. Todos
os cDNAs sintetizados apresentaram boa reprodutibilidade nas RT-qPCR, que deve
ser devido ao eficiente protocolo de extração de RNA que proporcionou amostra de
alta integridade como pode ser visto na Figura 6.
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Figura 6 – Visualização da integridade do RNA total de xilema (5 µL) de três clones de
E. glubulus (LA1-LC3) e três clones de E. grandis (RA1 – RC3) após
tratamento com DNase. Eletroforese em gel de agarose a 1% corado com
brometo de etídio. M, GeneRuler 1 kb Ladder (Fermentas).
O método de quantificação por RT-qPCR pode ser feito de duas maneiras: a
quantificação relativa baseada na expressão relativa do gene alvo comparada ao
gene referência deve ser usada para investigar mudanças da expressão gênica de
acordo com estados fisiológicos ou fenotípicos; e a quantificação absoluta baseada
na curva de calibração interna ou externa para o cDNA alvo (PIFAFFL, 2001). Neste
trabalho foram realizadas quantificações relativas da expressão de mRNA de xilema
de E. globulus e E. grandis e os resultados obtidos podem ser vistos nas Figuras 7 e
8. Os dados são apresentados com base no método comparativo de ∆CT, cuja
expressão do gene alvo foi normalizada a partir da medida de expressão encontrada
para o gene constitutivo da Rib L23A e também comparada à expressão de mais
outros dois normalizadores o At2g28390, EuC12 que mantiveram expressão estável
nas análises para as duas espécies. A expressão relativa observada para os genes
alvos são comparados entre as duas espécies e então calibradas uma em relação à
outra. Com a análise dos dados feita dessa forma nota-se o quanto um transcrito é
mais expresso em um indivíduo em relação ao outro.
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Figura 7 – Expressão relativa e erro padrão dos genes estudados usando a expressão do E. globulus como valor
calibrador para as análises em E. grandis. Ribonucleoproteína (Rib L23A ) usada como normalizador;
At2g28390 e EuC12 genes considerados de expressão pouco variável para as espécies de E. globulus e E.
grandis também usados como normalizadores.
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Figura 8 – Expressão relativa e erro padrão dos genes estudados usando a expressão do E. grandis como valor
calibrador para as análises em E. globulus. Ribonucleoproteína (Rib L23A ) usada como normalizador;
At2g28390 e EuC12 genes considerados de expressão pouco variável para as espécies de E. globulus e
E. grandis também usados como normalizadores.

GENES

Os resultados do RT-qPCR confirmam os dados obtidos com o microarranjo
para a grande maioria dos transcritos estudados como apresentado na Tabela 7. A
exceção se faz apenas para o EuGl01 que apresentou expressão maior em E.
grandis e não em E. globulus como havia sido encontrado no microarranjo. Entre os
genes que foram confirmados como diferencialmente expressos, uma interessante
observação pode ser feita: os números são quase sempre inferiores aos vistos no
microarranjo sendo o EuGl10 o único gene que possui nível de expressão maior que
a previamente quantificada no microarranjo. Discordâncias entre os resultados
obtidos por RT-qPCR e microarranjo também foram observadas por Schenk et al.
(2003). Em seu artigo, os autores citam a presença de valores medidos por RTqPCR inferiores aos medidos pelo microarranjo de cDNA, o que seria devido à
existência de hibridação cruzada entre seqüências muito semelhantes, ou ainda
entre seqüências genéticas distintas levando à saturação dos sinais de hibridação
medidos nos microarranjos.
Os transcritos diferencialmente expressos em E. globulus podem representar,
como referido por Paux et al. (2005), a chave para o entendimento das variações
das características da madeira que influenciam o seu desempenho, qualidade e
valor industrial. Essa conclusão torna-se ainda mais significativa quando se nota que
entre os transcritos estão quatro seqüências com função ainda desconhecida ou não
caracterizada, sendo elas EuGl02, EuGl04, EuGl06 e EuGl08. O transcrito EuGl02,
por exemplo, apresenta-se cerca de 12 vezes mais expresso em E. globulus que em
E. grandis, sendo um valoroso alvo para investigações. Em acordo com o que diz
Sreenivasulu (2002) é bastante provável que novos genes regulatórios e estruturais
sejam a fração ainda desconhecida a respeito dos diversos processos celulares.
Para Tohge et al. (2005), o desenvolvimento de estudos que integrem e forneçam
informações sobre os transcritos e metabólitos ou ainda permita detalhada análise
química pode levar à caracterização da função dessas seqüências desconhecidas,
ajudando a determinar qual a correlação de sua expressão com os processos
celulares, inclusive a formação da madeira.
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Tabela 7 – Relação dos níveis de expressão encontrados para os microaranjo e qRT-PCR para os genes
estudados em xilema de E. globulus e E. grandis .

O EuGl01 tem homologia com uma provável proteína DIR1 responsável pela
produção/transmissão de sinal da SAR (LASCOMBE et al., 2006) e a resposta de
hipersensibilidade (BLEIN et al., 2002). Como podem ser induzidos durante certas
condições de estresses bióticos e abióticos, os níveis desse transcrito podem sofrer
variações consideráveis de expressão. Como já mencionado, as amostras usadas
nesse trabalho são oriundas das mesmas árvores usadas para as análises de
expressão por microarranjo. No entanto, o estado fisiológico dos indivíduos, em
ocasião da coleta, provavelmente era outro, uma vez que há influências sobre a
expressão dos transcritos em decorrência da variação ambiental, além da
possibilidade de saturação, um motivo para a discordância dos resultados.
A expressão para o gene EuGl10 foi observada como altamente significativa
em E. globulus, sendo mais de 300 vezes superior à encontrada para E.grandis.
Considerando que EuGl10 é similar à uma proteína cinase e que a mesma está
relacionada à processos como divisão celular, metabolismo e resposta aos sinais
externos participando da regulação da função celular (HRABAK et al., 2003) há
evidências concretas da importância dessa proteína no processo de formação da
madeira que se dá sob rígido controle gênico e envolve os processos para os quais
a cinase foi associada - divisão celular, elongamento, síntese da parede celular,
lignificação e morte celular programada (CHAFFEY, 1999; 2000). Durante a
xilogênese, as cinases proporcionam ainda respostas aos sinais ambientais e de
desenvolvimento da planta (HERTZBERG et al., 2001; PLOMION et al., 2001; YANG
et al., 2004). Portanto, EuGl10 é um interessante alvo para estudos futuros que
visem o melhoramento de qualidade da madeira pela alteração da expressão gênica
de fatores específicos.
As análises da RT-qPCR também confirmam a expressão diferencial para os
genes do E. grandis. No entanto, os níveis de expressão verificados com a RTqPCR foram superiores àqueles encontrados no microarranjo para alguns genes
(EuGr12, EuGr13 e EuGr19) e inferiores para outros (EuGr14, EuGr15, EuGr16,
EuGr17, EuGr18, EuGr20 e EuGr21). Essa variação não prejudica a validação dos
dados uma vez que todos se mostraram diferencialmente expressos para E. grandis
assim como indicado no microarranjo (ver Tabela 7)
A elevada quantidade do EuGr12 e do EuGr13, este sem similaridade com
produto gênico caracterizado (no hit) e aquele similar a uma protease, assim como o
51

observado para o EuGr19, um no hit, e EuGr20, proteína transportadora de
substratos podem ser a explicação para o modo como os fenótipos são
apresentados nas espécies de E. grandis e E. globulus. Allona et al. (1998) sugerem
que, o uso de cDNA de bibliotecas específicas de tecidos oferece uma excelente
fonte de pesquisa dos genes participantes do processo de formação da madeira.

5.3 Expressão transgênica de genes diferencialmente expressos em xilema de
E. globulus e E. grandis

Um dos objetivos desse trabalho foi realizar a transformação gênica de
Nicotiana tabacum com genes diferencialmente expressos em xilema de E. grandis e
E. globulus. Para tanto as 20 seqüências de cDNA derivadas das bibliotecas de E.
grandis e E. globulus, clonadas no vetor pSPORT1, foram avaliadas por reação de
digestão enzimática quanto a presença de sítios de restrição para as endonucleases
eleitas para a estratégia de clonagem e construção do cassete de super-expressão.
Este passo fez-se necessário, pois não havia o conhecimento da seqüência
completa de nucleotídeos dos clones. Ao fim das avaliações, sete clones (quatro
seqüências derivadas da biblioteca de E. globulus e três provenientes da biblioteca
de E. grandis mostraram-se aptos, ou seja, não apresentavam sítios internos para as
enzimas testadas, e seguiram os passos posteriores (Tabela 8). As demais
seqüências deverão passar por novas análises, após seqüenciamento completo, e
também serão utilizadas para a construção de cassetes, umas vez que estas se
mostram, pela avaliação dos dados obtidos neste trabalho, como importantes
candidatos para justificativa das variações da qualidade da madeira em Eucalyptus.
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Tabela 8 – Relação dos clones de cDNA provenientes das bibliotecas de xilema
de E. globulus ( EuGl01, EuGl05, EuGl06 e EuGl10) e E. grandis
(EuGr12, EuGr16 e EuGr21) selecionados para construção do
cassete de super-expressão. A identidade e o e-value atribuídos por
Blast2GO são representados, assim como o comprimento das
seqüências (pb) de acordo com a anotação do sequenciamento.

Os fragmentos de cDNAs liberados do pSPORT1 representavam ORFs
completas de acordo com os dados do seqüenciamento direcional. Estes fragmentos
foram então usados para a construção dos cassetes de super-expressão, compostos
pelos elementos 35Spromoter:CMV5’UTR:cDNA:35Sterminator.
Os

cassetes

35S:EuGl01,

35S:EuGl05,

35S:EuGr12,

35S:EuGr16

e

35S:EuGr21 foram liberados com a ação das enzimas de restrição Bam HI e Hin dIII;
em reação simultânea. Já para os cassetes 35S:EuGl06 e 35S:EuGl10 foi realizada
digestão com Pst I para liberação dos mesmos. Os fragmentos liberados
apresentaram tamanho maior que 689 pb, confirmando a construção pela ligação do
inserto ao sítio de clonagem múltipla do pUC118/35S Polylinker 2-9. (Figura 9). Pela
análise dessa figura é possível conhecer o tamanho aproximado, em pares de
bases, de cada fragmento que foi ligado ao pUC118/35S Polylinker 2-9.
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3kb

1kb

Figura 9 – Visualização dos cassetes de super-expressão liberados e
purificados após reação de digestão. 1– 35S:EuGl01, 235S:EuGl05, 3- 35S:EuGl06, 4- 35S:EuGl10, 5- 35S:EuGr12, 635S:EuGr16, 7- 35S:EuGr21. M – GeneRuler 1kb Ladder
(FERMENTAS).

Assim, tem-se que cada seqüência apresenta aproximadamente: EuGl01 –
1300 pb; EuGl05 – 2300 pb, EuGl06 – 520 pb, EuGl10, EuGr12 e EuGr16 – 1600 pb
e EuGr21 – 800 pb. Essa inferência é possível devido ao conhecimento do tamanho
da seqüência liberada por pUC118/35S Polylinker 2-9, que é de 689 pb, quando não
possui inserto ligado a ele e é digerido pelas enzimas citadas. No entanto, essa
informação não afasta a necessidade de seqüenciar os cDNAs nas duas direções
(forward/reverse) para obter o conhecimento do tamanho e seqüência nucleotídica
completa dos mesmos. O seqüenciamento nas direções forward/reverse destas e
das demais seqüências, usadas neste trabalho, pode permitir outras construções de
cassetes, seja para expressão ou silenciamento gênico. A análise funcional desses
genes pode revelar novos fatores e processos envolvidos com a formação da
madeira ampliando as possibilidades de melhoria das características requeridas pela
indústria de celulose e papel.
Na seqüência, os cassetes purificados foram então transferidas para o vetor
pCAMBIA 2301, por reação de ligação, para adaptação dos mesmo a um vetor
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binário de transformação de plantas. A confirmação da ligação fez-se por digestão
enzimática usando as enzimas de restrição apropriadas de acordo com o cassete,
sendo a construção confirmada apenas para os vetores contendo 35S:EuGl01,
35S:EuGl05, 35S:EuGl06, 35S:EuGr16 e 35S:EuGr21, que passaram a ser
denominados

como:

35S:EuGl01:Gus,

35S:EuGl05:Gus,

35S:EuGl06:Gus,

35S:EuGl10:Gus, 35S:EuGr12:Gus, 35S:EuGr16:Gus, 35S:EuGr21:Gus.
Para transformação de Agrobacterium tumefaciens foram usados os vetores
binários 35S:EuGl05:Gus e 35S:EuGr16:Gus. A escolha dessas construções se deu
seguindo o critério de ser escolhido um representante de cDNA derivado de E.
globulus (EuGl05) e um representante de E. grandis (EuGr16). As demais
construções estão sendo mantidas ligadas aos vetores em estoques de glicerol
armazenados

em

ultra-freezer,

para

futuros

experimentos

necessários

à

continuidade do presente projeto.
O cassete 35S:EuGl05 apresenta a seqüência de cDNA similar à proteína
PHI-1, um membro da família de inibidores de fosfoproteínas, contudo o papel
funcional da PHI-1 em processos celulares ainda é desconhecido (TOUNTAS,
2006). Segundo Sano e Nagata (2002), essa proteína é um indicador de estresse
em plantas, estando presente na resposta celular fosfato-induzido após uma
condição de estresse como alteração no pH da citoplasma. Essa proteína foi
encontrada entre os transcritos diferencialmente expressos em duas situações bem
particulares, durante a formação da madeira em Populus transgênico e xilogênese
em Eucalyptus (ISRAELSSON et al., 2003; FOUCART et al., 2003). Esses
resultados e a similaridade que possui faz acreditar que a construção 35S:EuGl05
pode representar um importante alvo para estudos funcionais.
Já a construção 35S:EuGr16 representa o cDNA de Eucalyptus similar à
elementos do sistema mutator. Trata-se, de acordo com a similaridade, de um
elemento transposase altamente mutagênico que segundo evidências está presente
de maneira generalizada nas plantas. O genoma das plantas é rico em seqüências
móveis de DNA pertencente às várias classes de retro-elementos. A grande
abundância, grande dispersão, e hiper-variabilidade desses elementos nas plantas
sugerem a importante contribuição deles para organização, funcionamento e
evolução do genoma hospedeiro (revisado em BENNETZEN, 1996). Assim, este
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sistema pode estar relacionado ao modo como os fenótipos são apresentados nas
espécies (YOSHIDA et al.,1998; MAO et al., 2000; LISCH et al., 2001).
De acordo com Piquemal et al. (1998) o tabaco representa um excelente
sistema modelo vegetal para os experimentos de engenharia genética de plantas
envolvendo o processo de lignificação, assim como formação da madeira. Dessa
maneira, a transformação genética de plantas de tabaco (Nicotiana tabacum) foi
realizada por meio da infecção via A. tumefaciens recombinante, contendo o vetor
pCAMBIA2301

ligado

ao

cassete

de

super-expressão.

Foram

infectados

aproximadamente 30 discos foliares para cada construção derivadas do Eucalyptus.
Os explantes de tabaco representando os prováveis transformantes foram cultivados
in vitro em meio de seleção até o surgimento de brotos. Nesse experimento, vários
brotos canamicina resistentes foram regenerados para cada transformação (Figura
10)

A

B

Figura 10 – Brotos regenerados a partir de explantes de tabaco mantidos em meio
de seleção após transformação com Agrobacterium tumefaciens
carregando o vetor binário pCAMBIA 2301 contendo os cassetes de
super-expressão: A – 35S:EuGl05:Gus e B –35S:EuGr16:Gus.
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Quando a regeneração dos primeiros brotos foi alcançada, ocorreu a
transferência desses para potes tipo “magentas”. Até o momento, foram
individualizados e transferidos cerca de 60 brotos de prováveis transformantes que
tiveram uma pequena porção da extremidade terminal removida e incubada em
solução X-Gluc com o objetivo de avaliar a expressão de gus nos prováveis
transformantes (JEFFERSON et al., 1987). Entre os segmentos avaliados, foi
possível verificar a atividade de GUS, presença de coloração azulada, para brotos
dos dois grupos de explantes co-cultivados com A. tumefaciens transformadas com
os plasmídeos binários 35S:EuGl05:Gus e 35S:EuGr16:Gus, sendo, portanto, brotos
positivos para expressão do transgene (Figura 11).

A

C

B

D

Figura 11 – Brotos de tabaco regenerados em meio de cultivo como prováveis
transformantes para as construções: A – pUC118:EuGl05, B –
pUC118:EuGr16 e C e D – Expressão do gene gus em brotos de
tabaco
transformados
pUC118:EuGl05
e
pUC118:EuGr16,
respectivamente.
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A atividade de Gus foi confirmada para dezesete amostras submentidas ao
teste (Anexo C). Acredita-se que o número de brotos positivos, observados até o
momento para o teste de Gus, deve-se à precocidade dos brotos usados nas
análises, bem como a porção de tecido utilizada que demostra elevada fragilidade
estrutural à manipulação necessária à realização do experimento. Foi observado que
não há uma distribuição uniforme da atividade de GUS em secções de caule de
várias plantas transformadas com a construção CaMV-GUS. De acordo com
Jefferson et al. (1987), é esperado haver, em diferentes tipos celulares, atividade
metabólica distinta, resultado das taxas de transcrição e tradução. É possível que o
tecido usado para avaliação de transformantes esteja com nível de expressão de
GUS ainda pouco evidente. Como essas estruturas apresentavam tamanho bastante
reduzido, pouco tecido pôde ser removido para a análise, o que deve ter prejudicado
a reação. Há, portanto, a possibilidade de existirem mais amostras postivas entre as
plantas regeneradas.
De acordo com Lu et al. (2008) em experimento realizado para verificar a
expressão do gus sob o controle de promotores da celulose sintase de Eucalyptus,
entrenós muito jovens ou muito velhos de tabaco transformados com essas
construções apresentaram reduzida atividade de GUS. Tang e Newton (2003),
também citam em seu artigo sobre transformação genética de coníferas o aumento
da atividade de GUS em tecidos maduros. Assim, os tecidos que não exibiram
coloração azulada não podem ser considerados representantes de brotos não
transformados. Nessas condições é conveniente usar, além do teste de GUS,
análises moleculares que detectem a presença do gene transferido e inserido no
genoma da planta. Essas análises poderão ser realizadas quando os brotos
atingirem maior maturidade permitindo amostrá-lo com maior quantidade de tecido
sem, contudo, prejudicar a sobrevivência. Essa observação é importante uma vez
que estes precisam ser analisados quanto ao fenótipo que exibirem e as relações de
tais características com as seqüências usadas para as transformações das plantas.
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6. CONCLUSÕES

É possivel assumir a validação dos resultados dos microarranjos de cDNA de
xilema de E. globulus e E. grandis, uma vez que estes se mostraram consitentes
para a maioria dos os vinte genes analisados por RT-qPCR quanto à sua expressão
relativa.
A construção dos sete cassetes de super-expressão e o uso de dois destes
para transformar plantas modelo, deu início aos estudos de caracterização funcional
para alguns dos genes identificados como diferencialmente expressos entre as
espécies de E. grandis e E. globulus.

59

ANEXOS

ANEXO A – Grágicos fornecidos pelo Blast2GO para a análise in sílico das 20
seqüências selecionadas segundo o valor de fold change das análises dos
microarranjos.

60

61

NoBlast

NoBlastHit

NoMapping

NoAnnot
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Annot

Total
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ANEXO B – Curvas de dissociação dos primers geradas duranteas reações de RTqPCRs segundo o programa SDS Software Version 1.3.1 (APPLIED BIOSYSTEMS).
No eixo “y”está a derivada que indica a taxa de mudança na fluorescência do SYBR®
Green em função da temperatura. No eixo “x” está representada a temperatura em
ºC.

EuGl01

EuGl02
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EuGl03

EuGl04

EuGl05
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EuGl06

EuGl07

EuGl08
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EuGl09

EuGl010

EuGr12
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EuGr13

EuGr14

EuGr15
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EuGr16

EuGr17

EuGr18

69

EuGr19

EuGr20

EuGr21
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ANEXO C – Expressão do gene gus em diferentes brotos de tabaco transformados
com as construções pUC118:EuGl05 e pUC118:EuGr16.
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