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ANÁLISE PROTEÔMICA DA INTERAÇÃO CACAU (Theobroma
cacao L.) – Moniliophtora perniciosa (Stahel) Aime & PhillipsMora, fungo causador da vassoura-de-bruxa.

RESUMO
O Theobroma cacao é um importante produto comercial para a região sul da Bahia,
entretanto, diversos tipos de patógenos têm provocado grandes perdas econômicas nessa
região. Diversos estudos vêm sendo desenvolvidos para melhor entender os mecanismos
de defesa do cacau, dentre os quais podemos destacar a interação com fungo
hemibiotrófico Moniliophtora perniciosa, para obter informação acerca dos mecanismos
de defesa do hospedeiro. O objetivo do presente trabalho foi analisar proteínas
diferencialmente expressas nos meristemas de duas variedades de cacau, TSH 1188
(resistente) e Catongo (suscetível), durante a infecção com relação aos meristemas sadios.
Foram utilisados géis bidimensionais e as proteínas identificadas através de espectrometria
de massas. As proteínas foram extraídas, focalizadas e aplicadas em gel SDS-PAGE 12,5
%. Os spots representando as proteínas diferencialmente expressas foram excisados e as
proteínas identificadas por análise de sequência dos peptídeos, utilizando ionização por
“electrospray” e o analisador Q-TOF (ESI-MS/MS). Foram identificados 28 spots
representando proteínas diferencialmente expressas para TSH1188 e 15 para catongo,
envolvidas nas mais diversas rotas metabólicas, destacando-se as proteínas envolvidas na
biossíntese de flavonóides, proteínas PR, síntese e degradação de proteínas e aquelas
relacionadas com detoxificação de espécies reativas de oxigênio. Quando os géis foram
comparados entre as variedades, pode-se observar que 87,5 % das proteínas identificadas
estavam mais expressas na variedade TSH1188, demonstrando sua maior capacidade de se
defender de ataques de patógenos. A técnica utilizada se demonstrou bastante eficiente na
identificação de proteínas, juntamente com o banco de dados bem representativo, sendo,
ao todo, 86 spots identificados.
Outros experimentos serão realizados para identificar as proteínas diferencialmente
expressas que não foram identificadas durante este trabalho.
v

ABSTRACT

The Theobroma cacao L. is an important agricultural product for the economy of
the south of Bahia, Brazil, however many pathogens have decreased its productivity and
caused economic losses. The main illness named witchs' broom is caused by the
hemibiotrophic fungus Moniliophtora perniciosa, which possess a biotrophic and a
necrotrophic phases. The aim of this work was to analize the proteome of the Theobroma
cacao x Moniliophtora perniciosa interaction by 2D gels and perform the protein
identification by mass spectrometry (nanoLC-QTOF-MS/MS) to clarify the defense
mechanisms used by the host. The meristems were collected from two cocoa varieties,
TSH1188 (resistant) and catongo (susceptible) and proteins were extracted, electrofocused
and separated by SDS-PAGE. Spots containing differentially expressed proteins (dep)
were excised and proteins were identified by MS/MS matching the proteins against the
cocoa proteome databank. During this work, we identified several proteins related to
defense, such as chitinases, PR proteins, secondary metabolites-related proteins
(phytoalexins) and proteins involved in synthesis and degradation of other proteins.
Twenty eight dep were identified in TSH1188 and 15 in catongo. Comparing the gels from
the two varieties, we noticed that majority of the proteins were upregulated in the resistant
variety, confering its greater capacity to defend itself during the infection. The methods
used were very efficient in the identification of proteins, although some proteins could not
be identified and therefore other experiments will be carried on in order to identify them.
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1 - INTRODUÇÃO
O cacau (Theobroma cacao L.) é um membro da família Malvaceae, a qual compreende
as antigas famílias Sterculiaceae (cacau e cola), Bombacaceae (baobá, durião, sumaúma)
Malvaceae (algodão, hibisco, quiabo) e Tiliaceae (tília) (JUDD et al., 2002). É uma espécie
relativamente comum na floresta da Bacia Amazônica, sendo os seus grãos a fonte dos compostos
presentes no chocolate. Seu nome provém de theos (Deus) + broma (bebida), devido à crença
Maia de o cacau teria origem divina. A espécie é originária da bacia Amazônica (leste do
Equador e Peru). Registros arqueológicos indicam que provavelmente tenha sido domesticada há
2600 anos na América Central. Suas sementes foram usadas como moeda e como matéria prima
para bebida asteca denominada ‘‘xocoatl’’. Com o domínio espanhol o nome foi alterado para
‘‘chocolatl’’. O produto comercial conhecido atualmente foi feito no início de 1800 na Europa
(PLOETZ, 2007).
De acordo com Hebbar (2007), 3,2 milhões de toneladas de cacau são produzidos e quase
65 a 70 % desta produção provêm de uma região relativamente pequena da África Ocidental,
compreendendo Costa do Marfim (40 %), Gana (15 %), Nigéria (5 %) e Camarões (5 %). Os 30
% restantes são provenientes da Indonésia (12 %), América Latina (8 %) e pequenos produtores
distribuídos pela zona tropical (10 %).
As doenças que acometem o cacau são responsáveis por grande parte da perda na
produção, causando um declínio na produção. Dentre essas doenças se destacam as causadas
pelos fungos Oomicetos do gênero Phytophtora spp., responsáveis por cerca de 30 % da perda,
onde se destacam as espécies Phytophtora palmivora, presente em todas as áreas de plantação de
cacau, enquanto o P. capsici precalecem na América da Sul e P. megakarya é limitado a alguns
países do oeste africano, entretanto é a espécie mais agressiva, podendo causar perda de até 50 %
(BOWERS et al, 2001). Além destes, há também dois basidiomicetos, o Moniliophtora roreri,
causador da podridão parda, acomete principalmente a produção do Equador e Costa Rica, e o M.
perniciosa, causador da vassoura-de-bruxa, como pode ser observado na América do Sul, onde
causou perdas em grande escala variando entre 50 e 90 % da produção (MEINHARDT, et al.
2008) (Figura 1). De acordo com Hebbar (2007) houve uma redução de 75 % na produção em
apenas 10 anos (de 400.000 para 100.000 toneladas).
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Figura 1: Produção mundial desde antes da chegada da vassoura de bruxa na Bahia. Fonte: Ploetz,
2007

Embora várias pesquisas tenham sido desenvolvidas nas últimas décadas, estratégias de
desenvolvimento sustentável que são aplicados aos pequenos produtores ainda estão ausentes em
grande parte dos países produtores. Em geral, a fitosanitação e algumas vezes o uso de fungicidas
caros são as únicas ferramentas disponíveis para lidar com a doença. Em algumas fazendas de
cacau, onde o controle não é realizado de modo adequado, os indivíduos podem atingir mais de
cinco metros, o que torna qualquer tipo de intervenção, fitosanitação ou aplicação química,
inúteis, pois os tecidos infectados do hospedeiro são uma constante fonte de inóculo (HEBBAR,
2007).
Os primeiros casos da vassoura-de-bruxa datam de 1785 e 1787, sendo descritos por
Alexandre Rodrigues Ferreira na Amazônia, tendo sido denominado “lagartão”. A partir daí,
dispersou-se para o Suriname (1895), Guiana (1906), Equador (1918) Trinidad e Tobago (1928) e
sul da Bahia (1989). Depois da chegada do fungo na Bahia, o Brasil deixou de ser o terceiro
maior produtor mundial – 347.000 t em 1988 – 1990, 15 % da produção total mundial – para um
importador do produto – 141.000 t em 1998 – 2000. (MEINHARDT et al. 2008).
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O Moniliophtora perniciosa (Stahel) Aime & Phillips-Mora, fungo causador da vassourade-bruxa é um patógeno hemibiotrófico. A doença se propaga com a liberação de esporos de
basidiocarpos. Os basidiósporos podem infectar qualquer tecido meristemático e são os únicos
propágulos infectivos conhecidos para esse patógeno (EVANS, 1980), podendo também ocorrer
infecção através da abertura dos estômatos pelos tubos germinativos dos basidiósporos e pelas
inflorescências não enrijecidas (FRIAS et al. 1991.)
O desenvolvimento da doença passa por dois estágios, a biotrófica e a necrotrófica ou
saprofítica. Na fase biotrófica, a densidade do micélio é muito baixa (PENMAN et al., 2000) se
apresentando na forma monocariótica intercelular, embora Griffith e Hedger (1994) demonstrou
que isso pode ser variável no micélio biotrófico (até 10 núcleos por célula) em cultura de calo de
batata. Ocorre o aparecimento de hipertrofia e hiperplasia dos tecidos, perda de dominância
apical e proliferação de meristemas axilares, resultando na formação de um ramo anormal,
conhecido como vassoura verde. Infecção de flores resulta na formação de pequenos frutos
partenocárpicos ou vassoura de almofada (MEINHARDT L. W. 2008). Após 1 a 2 meses de
desenvolvimento da doença, tem-se início a fase necrotrófica ou saprofítica, o fungo se apresenta
na forma dicariótica intracelular, causando necrose e morte dos tecidos infectados, formando
ramos denominados vassoura seca (Evans, 1980; Lawrence et al., 1991) (Figura 2). Os fatores de
sinalização e mecanismos que determinam essas alterações no desenvolvimento permanecem
desconhecidos. A formação do basidiocarpo e subsequente formação dos esporos podem ocorrer
em qualquer tecido necrótico infectado, completando o ciclo da doença (SCARPARI L. M.; et al
2005).
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D
Figura 2: A – Plantação de cacau infectada pela vassoura de bruxa. B – Plantação de cacau não infectada.
C – Árvore infectada com os sintomas de vassoura seca – círculo pontilhado. Frutos partenocárpicos
representados nos círculos com linhas preenchidas. D – Vassoura verde, sintomas iniciais da infecção. As
figuras A, B e C foram retiradas de MEINHARDT et al. 2008 e a D foi retirada de SCARPARI et al.
2005.
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Vários estudos têm sido realizados no intuito de elucidar os mecanismos envolvidos nesse
patossistema, entre os quais se destacam a construção de biblioteca de cDNA para identificação
de genes em resposta ao fungo em diferentes fases da infecção, obtendo 2926 sequências nãoredundantes (GESTEIRA et al. 2007), identificação de transcritos diferecialmente expressos no
cacau, obtendo 187 sequências únicas (LEAL et al. 2007), análise de biblioteca subtrativa de
cDNA de cacau em resposta a compostos indutores de defesa, onde 1256 unigenes foram
sequênciados (VERICA et al. 2004), análise de ESTs diferencialmente expressos pelo fungo nos
dois diferentes estágios de desenvolvimento in vitro, determinando 189 genes diferencialmente
expressos (RINCONES et al. 2008) e análise da mudança de compostos bioquímicos tais como
açúcares, etileno e taninos que ocorrem no decorrer da infecção (SCARPARI et al. 2005).
A aplicação proteômica no estudo da interação planta-patógeno tem sido empregada para
avaliar as mudanças em nível de produto gênico, pois, de acordo com alguns pesquisadores há
pouca correlação entre a presença de mRNA e proteínas (SCHERL et al. 2005). Embora várias
pesquisas tenham caracterizados genes de resposta ao fungo, pouco ainda se sabe a respeito das
mudanças em nível de expressão protéica na interação cacau-Mp. Dentro desse contexto, o
presente trabalho visa analisar as mudanças na expressão de proteínas do cacau, através de géis
bidimensionais, em resposta a infecção pelo Mp.

2 – REVISÃO DE LITERATURA
2.1 – Interação planta – patógeno
As plantas são acometidas por microrganismos em todas as fases da sua vida, entretanto,
somente uma pequena parcela desses microrganismos consegue colonizá-las e provocar doenças,
causando efeitos deletérios, tais como desvio de nutrientes e metabólitos secundários, produção
de toxinas nocivas às plantas e, qpossivelmente, a morte (CHIVASA, et al.

2006).

Consequentemente, as interações entre plantas e microrganismos possuem grande interesse
comercial, já que este último pode causar perda de produtividade, portanto o entendimento dos
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mecanismos bioquímicos de defesa é vital do ponto de vista agronômico para a obtenção de
variedades mais resistentes e produtivas.
Elas possuem diversos mecanismos de ação para se defender do ataque de patógenos,
sendo que essa combinação de mudanças bioquímicas e genéticas estabelecidas durante a
infecção é muito complexa. As plantas reconhecem seus agentes infecciosos pelos elicitores
derivados dos mesmos, de modo que essa interação é geneticamente determinada por
complementaridade de genes de avirulência codificadas pelo microrganismo e genes de
resistência do hospedeiro (FLOR, 1971), ou seja, para cada gene que confere resistência no
hospedeiro, há um gene correspondente no invasor que confere a sua virulência, sendo o
resultado de uma co-evolução, permitindo que a planta resista a infecção por um patógeno
particular.
A ocorrência de mutações nos genes de avirulência ou nos de defesa podem levar a uma
falha no reconhecimento do patógeno, levando à colonização do hospedeiro. Entretanto, a
resistência induzida por alguns microrganismos nem sempre é baseada na interação gene-a-gene,
mas envolve sistemas de moléculas receptoras que podem reconhecer várias moléculas elicitoras,
provocando eventos “downstream” e, consequentemente, o reconhecimento do agente invasor
(NÜRNBERGER et al., 2004).
As principais respostas da planta para tentar impedir a dispersão do patógeno é a resposta
de hipersensibilidade, onde ocorre morte celular programada localizada nas células situadas ao
redor do ponto de infecção (MUR et al. 2008), produção de compostos secundários
antimicrobianos como as fitoalexinas, ativação transcricional de uma série de genes relacionados
ao patógeno, tais como produção de enzimas líticas (quitinases, glucanases e proteases) e
proteínas antimicrobianas (defensinas). A produção de compostos de sinalização como
intermediários de espécies reativas de oxigênio,assim como a síntese de etileno, ácido jasmônico
e de ácido salicílico promovem a ativação de vários mecanismos de defesa tais como produção de
H2O2 e influxo de íons (BLUMWALD et al., 1998; POSTEL; KEMMERLING, 2009).
Concomitantemente, também ocorre espessamento da parede celular resultante da lignificação e
ligação cruzada de proteínas (BOWLES, 1990). Esse tipo de resistência não específica é chamado
de resistência sistêmica adquirida, a qual está relacionada com a expressão sistêmica de genes PR
assim como um aumento nos níveis de ácido salicílico endógeno (KOMBRINK; SOMSSICH,
1997).
6

2.2 – Estudos de interação planta – patógeno
O sequênciamento de genomas permitiu a análise de genes de organismos inteiros e,
atualmente, encontram-se disponíveis genomas de diversas espécies, tais como Arabidopsis
thaliana,Caenorhabditis elegans, Homo sapiens e alguns microrganismos, porém só o
conhecimento das sequências nucleotídicas não permite conhecer a função dos genes (ISLAM et
al., 2004).
Com o desenvolvimento de técnicas de análise de cDNA diversos estudos de expressão
gênica de patossistemas foram feitos com o intuito de elucidar os mecanismos de resistência dos
hospedeiros, tais como Theobroma cacao – Moniliophtora perniciosa (GESTEIRA et al. 2007;
LEAL et al. 2007; VERICA et al. 2004), Arabidopsis thaliana – Fusarium sp. (CHIVASA, et al.
2006), Helianthus annuus – Phoma macdonaldii (ALIGNAM, et al. 2006), permitindo a
identificação de diversos genes induzidos pela infecção, tais como PR 2 (β 1,3 glucanases), PR 3,
4, 8 e 11 (atividade de quitinases), PR 10 (atividade ribonucleásica), proteínas inibitórias de
crescimento fúngico, entre outras.
Durante muito tempo o estudo interação planta-patógeno baseou-se na análise de RNAm,
porém muitos trabalhos tem mostrado que o simples conhecimento dos mRNA não reflete o
proteoma de um organismo, célula ou tecido, pois foi demonstrado que há pouca correlação entre
a abundância de mRNA e proteínas, ou seja, a presença do mRNA transcrito não garante que a
proteína será traduzida (SCHERL, et al. 2005; NIE et al. 2006).
Existem inúmeros fatores que explicam a baixa correlação mRNA – proteína, dentre os
quais podemos destacar a participação de proteínas e sRNA na regulação de genes, promovendo
ou reprimindo sua tradução. A densidade ribossomal, ou seja, a quantidade de ribossomos
presentes em determinada unidade transcricional e a meia-vida das proteínas, que pode variar
desde poucos segundos até dias (MAIER et al. 2009) também são fatore relevantes.
Outro aspecto importante já relatado por Jones et al. (2006) é que as modificações no
conjunto protéico de Arabidpsis thaliana ocorre antes de um mudança transcricional significante
em resposta a Pseudomonas syringae, sugerindo que o primeiro tipo de resposta seria através de
modificações pós-traducionais para regular a função de determinadas proteínas. Já de acordo com
Blumwald et al. (1998), o reconhecimento de elicitores do patógeno dispara respostas
7

“downstream” antes que ocorra mudanças transcricionais substanciais, dentre essas respostas
inclui ativação de canais iônicos, Ca+-ATPase e H+-ATPase, ativação de canais iônicos ligados a
membrana e indução de NADPH oxidase ligado a membrana plasmática.

2.3 – Utilização da tecnologia proteômica no estudo planta – patógeno.
A proteômica é o estudo sistemático em grande escala de proteínas, suas interações,
modificações, localizações e funções (COIRAS et al. 2008). O rápido avanço das técnicas de
espectrometria de massas tem possibilitado a identificação e caracterização de proteínas de forma
mais eficiente e confiável, pois o aperfeiçoamento significativo na acurácia de massas, resolução,
sensibilidade e o rendimento dos espectrômetros de massas tornaram a técnica clássica de
degradação de Edman obsoleta (CHEI; HARMON, 2006).
Embora esse conceito de proteômica seja relativamente novo, criado por Marc Wilkins
(WASINGER, 1995), esse estudo se utiliza de técnicas desenvolvidas há bastante tempo como a
eletroforese bidimensional (O’FARREL, 1975), em que as proteínas passam por dois processos
de separação, a primeira conhecida como focalização isoelétrica, onde elas são submetidas a um
campo elétrico de alta voltagem para migrar até atingir carga líquida zero, ou seja, seu ponto
isoelétrico. A focalização é conduzida em voltagens muito altas (até 10.000 V) e em correntes
muito baixas (menos de 50 µA por strip) devido a baixa força iônica dentro da tira de gel.
Durante o processo, quando as proteínas migram para o seu ponto isoelétrico, a corrente decresce
enquanto a voltagem aumenta. Um protocolo típico de focalização geralmente procede com uma
série de etapas com diferentes voltagens que começa a um valor relativamente baixo para
minimizar a agregação da amostra e permitir a separação paralela com diferentes concentrações
de sais.
Posterior à focalização, elas são reduzidas com ditiotreitol, alquiladas com iodoacetamida
e aplicadas em um gel de poliacrilamida, (2ª dimensão) para migrar de acordo com a sua massa
molecular, de modo que as proteínas de massas moleculares menores migram mais rapidamente
que as maiores.
Resumidamente, os géis são analisados para identificar os spots correspondentes às
proteínas diferecialmente expressas, que são excisados, digeridos com protease de clivagem
específica, geralmente a tripsina, a qual cliva na extremidade carbóxi terminal dos aminoácidos
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lisina e arginina, exceto quando seguidos de prolina. Os peptídeos resultantes são separados em
cromatografia líquida de alta performance em colunas de fase reversa e analisados no
espectrômetro de massas de acordo com sua relação massa/carga e fragmentados em câmara de
colisão contendo argônio, determinando o padrão de fragmentação desses peptídeos e
possibilitando identificar a sequência dos aminoácidos e identidade das proteína através de
comparação com banco de dados contendo sequências de proteínas caracterizadas ou de
transcritos traduzidos (STEEN; MANN, 2004).
O desenvolvimento de técnicas de ionização de proteínas tais como MALDI (Matrixassisted laser desorption/ionization) e ESI (Electrospray ionization) demonstraram que são os
métodos mais adequados para a identificação de macromoléculas (CHEN; HARMON, 2006).
Este último foi desenvolvido por John Bennett Fenn, ganhador do prêmio Nobel de química de
2002, sendo um método eficiente em passar as moléculas da fase aquosa para a gasosa, sem que
ocorresse decomposição. Nesse método, os peptídeos fluem por um capilar submetido a uma
voltagem alta. As gotículas contendo as partículas positivamente carregadas sofrem uma série de
divisões, no vácuo, decorrentes da força de repulsão entre os peptídeos (explosão de Coulomb)
até chegar um momento em que o raio da gotícula não suporta manter as partículas (limite de
Rayleigh) e ejeta os peptídeos para a fase gasosa (FENN et al., 1989). Neste momento, o
analisador de massas determina a relação massa/carga dos peptídeos através de campos elétricos
e/ou magnéticos. Em seguida ocorre a fragmentação da molécula, onde o íon precursor de massa
selecionada em rápido movimento é excitado para um estado de carga superior através de
colisões com átomos de um gás inerte, geralmente hélio ou argônio, determinando o padrão
MS/MS (DASS, 2007).
O surgimento dessas técnicas possibilitou um aumento na produção de publicacões, já que
o processo é mais rápido e, geralmente, a quantidade de proteínas identificadas é maior. Várias
pesquisas envolvendo o estudo de amostras contrastantes foram estudadas, através da técnica de
gel bidimensional, com inúmeras proteínas diferencialmente expressas sendo identificadas.
Atualmente, mesmo com o advento de técnicas de maior rendimento, os estudos baseados em
géis bidimensionais continuam sendo feitos, como, por exemplo, Jones et al. (2004) fizeram
análise de spots diferenciais em Arabidopsis thaliana afetada pela bactéria Pseudomonas
syringae, onde foram identificados 53 spots diferencialmente expressos e Mukherjee et al (2010)
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fizeram análise da mesma espécie infectada com o fungo necrotrófico patogênico Alternaria
brassicicola, identificando 12 spots.
No trabalho a ser relatado, foram feitas análises em géis bidimensionais de meristemas de
duas variedades de cacau, uma resistente (TSH1188) e outra suscetível (Catongo) comparando
meristemas sadios e infectados, onde os spots diferenciais foram identificados por nanoLC-ESIQTOF-MS/MS (Waters).

3 – MATERIAL E MÉTODOS
3.1 – Coleta do material
Os meristemas sadios das variedades TSH1188 (resistente) e Catongo (suscetível) foram
coletados sob condições de casa de vegetação e congelados em nitrogênio líquido (N2). Os
meristemas infectados foram coletados sob condições de campo, onde foram avaliados de acordo
com os sintomas do estágio de vassoura verde – hipertrofia, lançamentos de meristemas axilares
– e congelados em N2.
3.2 – Extração de proteínas
As proteínas foram extraídas de acordo com o protocolo desenvolvido por Pirovani et al.
(2008). Os meristemas congelados foram macerados na presença de N2, então cerca de 1,2 g de
material foi dividido em cinco microtubos de 2 mL, cada um contendo cerca de 200 mg de
material, ressuspensos em acetona 100 % contendo β-mercaptoetanol 0,07 % e EDTA (ácido
etilenodiamino tetracético) 5 mmol.L-1, sonicados no Ultrasonic Processor GEX 130 (Cole
Parmer®), com amplitude de 70 %. Foram realizados 4 ciclos de 10 s ligados e 5 s desligados, na
presença de gelo. A cada sonicação, o material foi centrifugado por 10 minutos a 13600 g
(Eppendorf® 5430 R). Depois de sonicados nessa primeira solução, o material foi ressuspenso
em acetona contendo ácido tricloroacético (TCA) 10 % com β-mercaptoetanol 0,07 %, sonicado
por 3 vezes com amplitude de 70 %, foram realizados ciclos de 10 s ligados e 5 s desligados entre
cada sonicação., até o material perder totalmente a pigmentação, sendo centrifugado sob as
mesmas condições a cada sonicação. Posteriormente, o material foi ressuspenso em TCA 10 %
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em água contendo β-mercaptoetanol 0,07 % e novamente sonicado uma vez com amplitude de 50
%, 7 s ligados e 5 s desligados, em seguida sonicados com acetona 80 % com β-mercaptoetanol
0,07 % por 10 s ligado e 5 s desligado e secado em temperatura ambiente por aproximadamente
30 minutos.
Logo após foram colocados 800 µL de SDS-denso (Tris-HCl 100 mmol.L-1, pH 8,0,
sacarose 30 %, SDS 2 % e β-mercaptoetanol 5 %), sonicados uma vez por 3 seg. para
ressuspender o precipitado e adicionados 800 µL de fenol 99% tamponado em pH 8,0 com Tris.
O material foi agitado suavemente por 40 minutos e centrifugado por 10 minutos a 13600 g
(Eppendorf® 5430 R) . A fase fenólica foi coletada e lavada novamente com 700 µL SDS-denso,
agitada e centrifugada sob as mesmas condições. A fase fenólica foi coletada e foram colocados 5
volumes de acetato de amônio 0,1 mmol.L-1 em metanol e deixados a -20 ºC por 12 horas.
O precipitado foi lavado com acetato de amônio por 3 vezes, sendo sonicados a cada
lavagem com pulsos de amplitude 40 % de 4 s para ressuspendê-lo e centrifugados sob as
mesmas condições iniciais. Posteriormente, o precipitado foi lavado com acetona gelada por duas
vezes, sonicado e centrifugado sob as mesmas condições. Em seguida, o precipitado foi sonicado
com etanol 70 % por uma vez por 5 s e centrifugados nas mesmas condições .
O precipitado foi então, tratado com o kit 2D clean up (GE Healthcare), de acordo com as
instruções do fabricante, para a remoção de compostos interferentes que podem atrapalhar na
migração das proteínas no gel e ressuspenso em tampão de reidratação (uréia 7 mol.L-1, tiouréia 2
mol.L-1, CHAPS 2% e azul de bromofenol 0,002 %)
As proteínas foram quantificadas utilizando o kit 2D Quant (GE Healthcare), de acordo
com as instruções do fabricante, para realizações das focalizações e posterior migração em SDSPAGE.

3.3 – Focalização isoelétrica e SDS – PAGE
Para cada amostra, foram utilizados 350 µg de proteínas totais, homogeneizadas em
tampão de reidratação acrescido de DTT 40 mmol.L-1 e 0,5 % de anfólitos para pH 4 – 7,
finalmente adicionado tampão de reidratação em um volume final de 250 µL.
As amostras foram pipetadas no seu respectivo suporte (strip holder), colocadas em
contato com a tira de gel contendo gradiente de pH imobilizado 4 – 7 de 13 cm (Immobiline Dry
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Strip Gel), com o gel voltado para baixo. Em seguida, foi adicionado 1 mL óleo mineiral
(DryStrip Cover Fluid) para evitar a desidratação do gel e o contato com o ar atmosférico.
Os suportes foram levados para a unidade de focalização isoelétrica Ettan IPGphor 3 (GE
Healthcare) o qual estava sob controle do software Ettan IPGphor 3, sendo configurado para
realizar a primeira dimensão com 12 horas de reidratação a 20 ºC, seguida de um gradiente e
voltagem, atingindo o máximo de 8000 V, de acordo com as especificações do equipamento. Ess
procedimento foi realizado utilizando um procedimento com múltipla etapas (01:00 h a 500 V,
01:04 h a 1000 V, 2:30 h a 8000 V e 00:22 h a 8000 V).
Após o término da focalização, as tiras foram retiradas e colocadas em um tubo de ensaio
contendo 7 mL de tampão de equilíbrio (6 M de uréia, 75 mmol.L-1 de Tris-HCl pH 8.8, 30 % de
glicerol, 2% SDS, 0.002% de azul de bromofenol) contendo DTT 10 mg/mL e agitados
suavemente por 15 minutos. Posteriormente, cada tira foi colocada em 7 mL do mesmo tampão
contendo iodoacetamida 25 mg/mL e agitadas suavemente por 15 minutos, sendo retirada e
colocada em um tubo de ensaio contendo 7 mL de tampão de corrida 1X (Tris 0,25 M, glicina
1,92 M, SDS 1%, pH 8,5) por 15 minutos.
Para a realização do SDS – PAGE foi utilizada a cuba de eletroforese SE 600 Ruby (GE
Healthcare), o qual foi montado e feito um gel de poliacrilamida 12,5 %. Para a confecção do gel
de poliacrilamida 12,5 %, foram usadas as soluções de acrilamida/bisacrilamida 30 % (29,2 g de
acrilamida e 0,8 g de N-metil-bis-acrilamida), tampão de resolução 1X (Tris-Hcl, 0,375 mol.L-1,
pH 8,8, SDS 0,1 %) 60 µL de persulfato de amônio 10 % e 6 µL de TEMED (N,N,N',N'Tetrametiletilenodiamina) A tira foi colocada na parte superior do gel e foi adicionada a solução
selante até cobrir a tira (25 mmol.L-1 de tris base, 192 mmol.L-1 de glicina, 0.1% de SDS, 0.5%
de agarose, 0.002% de bromophenol blue) juntamente com um pequeno pedaço de papel filtro
contendo os marcadores de peso molecular. A cuba foi devidamente montada, o tampão de
corrida foi adicionado (Tris Base 25 mol.L-1, glicina 0,192 mol.L-1, dodecil sulfato de sódio –
SDS - 1%) e foi aplicada uma corrente elétrica inicial de 15 mA/gel por 15 minutos, seguida de
50 mA/gel por 3:30 h. Após a eletroforese, o gel foi retirado da cuba de fixado em tampão de
fixação (etanol 40 % e ácido acético 10 %) por 2 horas, sendo substituído pelo corante azul de
coomassie coloidal (8 % sulfato de amônio, 0.8 % de ácido fosfórico, 0.08% Coomassie Blue G250 e 20% metanol) e corado por 5 dias. Após isso, o corante foi retirado do recipiente e
substituído por água destilada para descorar o gel.
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A imagem dos géis foram adquiridas no ImageScanner II (GE Healthcare), digitalizador
usado para aplicações densitométricas, e analisados no software Image Master 2D Platinum (GE
Healthcare) para avaliar a mudança relativa na densidade dos “spots” correspondentes às
proteínas expressas nos diferentes tratamentos.

3.4 – Excisão e análise dos spots no nanoESI-Q-TOF
Os spots diferencialmente expressos foram excisados do gel, descorados em 200 µL
NH4HCO3 contendo acetonitrila 50 %, sendo o sobrenadante descartado e os fragmentos de gel
foram desidratados em 100 µL de acetonitrila 100 % por 5 minutos e secos no vácuo 10 minutos.
Foram colocados 4 µL de tripsina 25 ng/µL, deixados a 4 ºC por 10 minutos para absorção da
solução nos fragmentos de gel, adicionado NH4HCO3 até cobrir e deixados a 37 ºC por 16 horas
para ação da tripsina.
O sobrenadante foi coletado e tansferido para um novo tubo, os fragmentos de gel que
ficaram foram lavados duas vezes com 50 µL de acetonitrila 50 % contendo ácido fórmico 0,1 %,
sendo agitados por 15 minutos no vórtex em cada lavagem, depois o sobrenadante foi transferido
para o mesmo tubo que continha o sobrenadante da digestão.
As amostras foram concentradas em uma centrífuga a vácuo Concetrator 5301
(Eppendorf) até atingir o volume entre 10 e 15 µL.

3.5 – Aplicação das amostras no nanoESI-Q-TOF
Os peptídeos foram resolvidos por cromatografia de fase-reversa no nanoAcquity UPLC
(WATERS) em duas colunas C18, sendo a primeira uma coluna ‘‘trapping’’ de 5 µm, 180 µm x
20 mm e a segunda de 1,7 µm 100 µm x 100 mm, sob um fluxo de 0,6 µL/min em uma corrida de
50 minutos, onde foram coletados 4 µL de cada amostra. Os peptídeos foram separados de acordo
com um gradiente de acetonitrila, sendo 1 % até 1 minuto, de 1 % a 50 % em 40 minutos, de 50
% a 85 % em 5 minutos, mantendo-se nessa concentração por mais 2 minutos, voltando à
concentração de 1 % em um minuto e permanecendo nessa condição por 2 minutos, totalizando 5
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minutos de corrida. Os peptídeos separados foram ionizados em um capilar sob voltagem de 3000
V (Micromass Q-TOFmicro), fragmentados no modo positivo com seleção da intensidade
relativa mínima de 10 counts, sendo analisados os 3 íons mais intensos por cada varredura de 1
segundo, com energia de colisão variando entre 20 e 95 eV de acordo com a relação massa/carga
(m/z) dos peptídeos. Os espectros foram analisados pelo programa ProteinLynx Global Server 4.2
(WATERS), sendo comparados com o banco de dados do Theobroma cacao, configurados para
digestão tríptica, com 1 sítio de clivagem perdida, erro tolerante de 30 ppm e tolerância para erro
de massa igual a 0,3 Da.
Os peptídeos identificados através do banco de dados do Theobroma cacao (Tc) tiveram a
sequência completa buscada no mesmo banco e adicionada à ferramente Blast do NCBI
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) utilizando-se o algoritmo blastp para identificação da
proteína, visto que as proteínas do banco do Tc não estavam anotadas.

4 – RESULTADOS
4.1 – Extração de proteínas
No presente estudo, avaliamos as mudanças nos padrões protéicos entre os meristemas
sadios e infectados com o fungo Moniliophtora perniciosa, com o intuito de melhor compreender
as proteínas envolvidas na resposta a infecção. Inicialmente, foi feito um SDS-PAGE 12,5 %
como 40 µg de proteína total para avaliar a eficiência do método de extração utilizado (Figura 3),
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Figura 3 – SDS-PAGE de proteína total de meristema e folha de cacau. Na coluna 1 encontra-se o marcador de peso
molecular. Na coluna 2, extrato protéico de folhas de cacau sadias. Na 3, extrato total de proteínas de meristema
sadio de TSH1188

4.2 – Focalização isoelétrica

Visto que as amostras foram bem resolvidas no gel, com bandas bem definidas e sem
presença de arrasto provenientes da presença de compostos intereferentes, para a realização de
cada gel bidimensional, foram coletados 350 µg de proteínas e focalizadas em strips com
intervalo de pH entre 4 e 7, sob condições anteriormente especificadas.
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4.3 – Géis bidimensionais para a variedade TSH1188
Após realização da segunda dimensão e revelação e escaneamento dos géis, as análises
foram realizadas no software ImageMaster 2D Platinum para avaliar a presença de spots
diferencialmente expressos. Os spots foram excisados e tratados para identificação por
espectrometria de massa sendo, ao todo, identificadas 87 proteínas, 28 spots diferencialmente
expressos para a variedade TSH e 15 para Catongo, envolvidas nas mais diversas rotas
metabólicas.

Abaixo temos dois géis correspondentes aos meristemas sadios (Figura 4) e

infectados (Figura 5), respectivamente.
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Figura 4 – Gel bidimensional do meristema de cacau, variedade TSH1188, sadio em condições de
casa de vegetação.
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Figura 5 – Gel bidimensional do meristema de cacau, variedade TSH1188, infectado pelo fungo
Moniliphtora perniciosa, sob condições de campo.

17

4.4 – Spots diferencialmente expressos em TSH1188
Após a análise dos géis, os spots foram excisados e identificados por espectrometria de
massas. Todos os 28 spots diferencialmente expressos entre os meristemas sadios e infectados
estão classificados na tabela 1.

Tabela 1_Proteínas diferencialmente expressas nos meristemas da variedade TSH1188
Identidade da proteína
Localização no gel
Razão da expressão
(Sadio – Vassoura)
(a – sadio) (b – vassoura)
Presente somente no
meristema infectado

Fator de elongação tipo 2

Quitinase

Quitinase

Proteína que se liga a
clorofila A e B

Presente somente no
meristema sadio

AS 3 (não identificado)

Subunidade Beta do
proteassoma tipo 7

Proteína do complexo de
evolução do oxigênio

18

Ascorbato peroxidase

Presente somente no
meristema infectado

Glutationa-S-transferase

Presente somente no
meristema infectado

AI 28 (não identificado)

Subunidade alfa-1 do
proteassoma 20S

Presente somente no
meristema infectado

AI 24 Não identificado

AI 23 (Não identificado)

Presente somente no
meristema infectado

Argininosuccinato sintase

Subunidade alfa da ATP
sintase CF1

Presente somente no
meristema infectado

AI 11 (Não identificado)
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Inibidor de tripsina

V 40 (Não identificado)

AI 38 (Não identificado)

AS 7 (Não identificado)

Subunidade β da ATP
Sintase

AS 1 (não foi identificado)

Actina

Subunidade regulatória
da protease 26S
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AI 32 (Não identificado)

AI 31 (Não identificado)

Presente somente no
meristema infectado

Proteína que se liga a
subunidade grande da
Rubisco

Posteriormente foi feita uma análise com a ferramenta Blast2GO utilizando as sequências
dos spots diferencialmente expressos para identificá-los de acordo com o processo biológico
(Figura 6).

Figura 6 – Anotação do Blast2GO de acordo com o processo biológico dos spots diferencialmente
expressos em TSH.
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4.5 – Géis bidimensionais para a variedade Catongo

Figura 7 – Gel bidimensional do meristema sadio de cacau, variedade Catongo, sob condições de
casa de vegetação.
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Figura 8 – Gel bidimensional de meristema de cacau, variedade Catongo, infectado pelo fungo
Moniliphtora perniciosa, sob condições de campo.
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4.6 – Spots diferencialmente expressos na variedade Catongo
Os géis bidimensionais foram analisados no software ImageMaster 2D Platinum e os
spots diferencialmente expressos foram listado abaixo (Tabela 2).

Tabela 2_Proteínas diferencialmente expressas nos meristemas da variedade Catongo
Localização no gel
Razão da expressão
Identidade da proteína
(Sadio – Vassoura)
(a – sadio) (b – vassoura)

Glutationa-S-tranferase

Presente somente no
meristema infectado

Quitinase

Presente somente no
meristema infectado

Quitinase

Fator de elongação tipo 2

Ascorbato peroxidase

Subunidade alfa 1 do
proteassoma 20S

Triose fosfato isomerase

AS 3 (não identificado)
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Proteína do complexo de
evolução do oxigênio

V41 Não identificada

Polifenol oxidase

Proteína S12 ribossomal

Fator de iniciação 5A-2

Fosfoglicerato mutase
independente de 2,3bisfosfoglicerato

Ribonucleoproteína
pequena U2
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As proteínas identificadas tiveram suas sequências buscadas no banco de proteínas de
Theobroma cacao e anotadas no software Blast2GO de acordo com seus processos biológicos no
nível 3 (Figura 9).

Figura 9 - Anotação dos spots diferencialmente expressos no meristema variedade Catongo de
acordo com os processos biológicos envolvidos.
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4.7 – Comparação entre o géis bidimensionais das variedades TSH e Catongo sadios
Foram analisadas as principais diferenças entre as duas variedades em relação à expressão
dos spots. Tais diferenças são mostradas abaixo.
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Figura 10 – Diferenças de expressão entre os meristemas não-infectados de TSH e Catongo. Em
vermelho estão os spots de maior expressa em TSH e em lilás, os de maior expressão em Catongo.
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Figura 11 – Razão da expressão dos spots diferenciais observados nos meristemas de Catongo e
TSH1188 sadios. A identificação (a) refere-se ao TSH1188 e (b) ao Catongo.

Quando analisados do ponto de vista do processo biológico, podem ser divididos em: I –
metabolismo de peróxido de hidrogênio (6); II – inibidores de protease (1 e 11); III – respostas de
defesa (2, 3 e 10); IV – fotossíntese (13) e V – metabolismo de carboidratos (5). Os spots 7 e 12
serão identificados posteriormente, pois as proteínas não foram extraídas do gel, provavelmente
devido à difusão.
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4.8 – Comparação dos géis bidimensionais dos meristemas de Catongo e TSH1188
infectados

A mesma análise feita para os meristemas sadios foi aplicada aos géis dos meristemas
infectados para avaliar as principais diferenças na expressão de proteínas. As diferenças são
mostradas no gel abaixo.
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Figura 12 – Diferenças de expressão entre os meristemas infectados de TSH e Catongo. Em vermelho
estão os spots de maior expressa em TSH e em lilás, os de maior expressão em Catongo.
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Figura 13 – Razão da expressão dos spots diferenciais observados nos meristemas de Catongo e
TSH1188 infectados. A identificação (a) refere-se ao TSH1188 e (b) ao Catongo.

A anotação dos referidos spots de acordo com o processo biológico que desempenham
revelou que três deles estão envolvidos com inibição de proteases (1, 6 e 8), metabolismo de
carboidratos (2 e 10), atividade de quitinase (4), redox (5, 9, 14). Os spots 3, 7, 11, 12, 13, 15, 16
não foram identificados. Novos géis serão feitos para identificação desses spots.
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4.9 – Identificação total dos spots
Todos os spots que tiveram as suas identidades conhecidas estão na Figura 13,
classificadas de acordo com suas funções.

Figura 14 – Visualização de todos os spots identificados para todos os tratamentos, divididos de
acordo com sua função. Em
estão os relacionados com atividade antifúngica. Em
estão os
relacionados com modificação de proteínas; - síntese e degradação de proteínas;
- processo
redox;
- desenvolvimento;
- reparo de DNA;
- fotossíntese e respiração;
metabolismo de carboidratos;
- metabolismo de lipídeos;
- transporte.
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A lista de todos os spots identificados pode ser observada logo abaixo.

Atividade Antifúngica

Processo redox

1 – PR4
2, 3 e 4 – Quitinases
5, 6, 7, 8 e 9 – Inibidores de tripsina
10 – Endochitinase
Modificação de proteínas

1 e 8 – Ascorbato peroxidase
2 e 3– Polifenol oxidase
4 – Cu/Zn superóxido dismutase
5 – Deidroascorbato redutase
6 – Tiorredoxina
7 – Glutationa-S-transferase
9 – Oxidoredutase (desidrogenase que
se liga a zinco)
10 – Flavona 3-hidroxilase
11 – Dissulfeto isomerase
12 – Peroxidase

1 – Tirosina fosfatase
2 – Glicosil transferase
3 – Glutamato semialdeído-amino mutase
4 – Adenosina kinase
5 – Chaperona
6 – Peptidil prolil isomerase
7; 10; 14; 15; 16; 17 e 18 – Proteína Heat Shock
8 - aleno-óxido ciclase
9 – Transcetolase
11 - GDP-manose-3'-5'-epimerase
12- 3-Fosfoglicerato kinase
13 – Nucleosídeo difosfato kinase
Síntese e degradação de proteínas
1 – Proteína ribossomal
2 – Ribonucleoproteína U2
3 – Proteína S12 do ribossomo 40S
4 – Fator de iniciação 5A-2
5– Protease cloroplastidiana dependente de ATP
6 – Fator de iniciação 4A-14
7 – Subunidade alfa tipo 7 do proteassoma
8 – Subunidade resgularória 6a da protease 26S
9 – Fator de iniciação eIF4A-15
10 – Treonina endopeptdase
11 – Endopeptidase multicatalítica
12 – Subunidade alfa 1 do proteassoma 20S
13 – Fator de elongação alfa 1
14 – Leucine aminopeptidase

Fotossíntese e Respiração
1; 2; 3 e 12 – Rubisco
4 – Subunidade β da proteína que se
liga a Rubisco
5 – Subunidade α da ATP sintase CF-1
6 e 10 – Subunidade β da ATP sintase
7- Subunidade catalítica da ATP
sintase vacuolar
8 – Cadeia α da ATP sintase
9 – Subunidade do complex de
evolução do O2 do fotossistema 2
Metabolismo de carboidratos
1 – Cadeia β da succinil-CoA ligase
2 – Piruvato desidrogenase
3 – fosfoglicerato mutase independente
de 2,3-bisfosfoglicerato
4 – Triose fosfato isomerase
5 e 6 – Fructokinase
7 – Álcool desidrogenase
8 – Xilose isomerase
9 – Enolase
Metabolismo de lipídeos
1 – Fosolipase D α
2 – Lipoxigenase LOX
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Desenvolvimento

Transporte e Organização Celular

1 – Proteina LEA (Late embryogenesis
abundant) 14-A

1 – Sintaxina
2 e 3 – Actina
Síntese de flavonóides

Reparo de DNA

1 – Chalcona sintase
2 – Teobromina sintase
3 – Cafeína sintase
4 – Quinona oxidoredutase
5 – Antocianidina redutase

1 – Endonuclease VIII

Todas as proteínas identificadas foram anotadas usando o software Blast2GO para
classificá-las de acordo com o processo no qual estão envolvidas (Figura 15).

Estresse oxidativo (5)

Resposta ao cádmio (12)

Organização celular (6)

Dobramento de proteínas (6)

Resposta ao frio (5)
Fotossíntese (5)
Transporte de cátion (5)

Metabolismo de monosacarídeos (5)
Metabolismo de nucleotídeos (5)

Desenvolvimento pós
embrionário (5)

Resposta a estresse salino (9)

Estrutura anatômica (5)
Catabolismo de carboidratos (6)

Redox (14)

Regulação de processo celular (6)
Catabolismo de proteínas
dependente de ubiquitina (7)

Processamento de metabólitos
secundários (5)

Geração de metabólicos
precursores e energia (8)

Reprodução (5)
Tradução (7)

Resposta de defesa (5)

Desenvolvimento embrionário (5)

Figura 15 – Anotação de todos os spots identificados de acordo com o processo biológico.
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5 - DISCUSSÃO
O método de extração de proteínas desenvolvido por Pirovani et al. (2008) seguido pelo
tratamento com o kit 2D Clean up (GE Healthcare) demonstrou ser uma maneira eficaz de retirar
os compostos interferentes e desagregar a “goma” exsudada pelo cacau, resultando em géis com
“spots” bem definidos e sem arraste.
O estudo de proteínas da interação planta-patógeno baseada em géis bidimensionais
acoplada com identificação por ESI-MS/MS permite complementar os trabalhos genômicos, já
que este último nos indica o "potencial proteômico” do objeto de estudo enquanto a proteômica
nos revela o estado real do que realmente está acontecendo na célula (NEWTON et al. 2004).
Várias pesquisas nessa área já foram publicadas envolvendo os mais diversos organismos e
patossistemas sujo método de análise dessas mudanças foi baseado em géis 2D e espectrometria
de massas (CURTO et al., 2006; RAMPITSCH et al., 2006; GEDDES et al.; 2008; ZHOU;
EUDES; LAROCHE, 2006).
Apesar da importância econômica do cacau, as pesquisas com enfoque em Biologia
Molecular e Genômica têm recebido poucos investimentos. Inicialmente, os estudos que visaram
identificar genes relacionados à interação cacau-Mp baseavam-se em identificação de mRNA
através de biblioteca SSH, (suppression subtractive hybridization), microarray e EST (LEAL
JÚNIOR; ALBUQUERQUE; FIGUEIRA, 2007; RINCONES et al., 2008. GESTEIRA et al.,
2007).
As análises proteômicas realizadas nesse trabalho buscaram identificar os spots
diferencialmente expressos nos diversos tratamentos já citados e obter uma análise global das
proteínas expressas com ponto isoelétrico entre 4 e 7 de modo a obter um perfil protéico dos
meristemas infectados pelo M. perniciosa. As classificações funcionais dos spots são discutidas
adiante.
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5.1 – Proteínas identificadas nos tratamentos da variedade TSH1188
Dentre as proteínas identificadas no meristema infectado de TSH1188 , podemos destacar
a ascorbato peroxidase, uma das principais proteínas responsáveis pela detoxificação de espécies
reativas de oxigênio, formadas durante o estresse biótico e abiótico. Análise em real-time PCR
realizada por Ceita et al. (2007), revelou que ocorre um aumento no transcritos correspondentes
ao gene da ascobato peroxidase até 60 dias após a inoculação, estando relacionado com a
proteção da célula contra do H2O2 proveniente da degradação de cristais de oxalato de cálcio no
meristema infectado.
Outra proteína ligada à proteção contra danos causados por estresse oxidativo foi a
subunidade alfa-1 do proteassoma 26S, a qual está relacionada com a maquinaria proteolítica
dependente de ATP, previne o acúmulo de proteínas com má conformação e complexos protéicos
não montados via poliubiquitinação de proteínas alvo (SHERMAN; GOLDBERG, 2001) e
Kurepa e colaboradores (2009) demonstraram que o complexo do proteassoma aumenta a
tolerância ao estresse oxidativo por degradar as proteínas oxidadas, porém nos meristemas
infectados houve uma redução na sua expressão, podendo indicar um crescente aumento no
número de proteínas oxidadas.
Além dessas, também se destacam as duas quitinases pertencentes à classe 3, induzidas
pela interação Theobroma cacao-Moniliophtora perniciosa. Elas possuem função de hidrolases,
catalisando a degradação do carboidrato N-acetil-D-glicosamina. Vários trabalhos relataram a sua
superexpressão em interações planta-patógeno, conferindo mais resistência para a planta em
casos de infecção por fungo (MAXIMOVA et al., 2006; SRIDEVI et al., 2008, MARTINEZESTESO et al., 2009).
Uma análise com as sequências das proteínas diferencialmente expressas foi feita pela
ferramenta BLAST (Figura 7), de acordo com a função molecular, revelando que grande parte
das proteínas está relacionada com a geração de energia e com a fotossíntese, sendo que para a
fotossíntese, foram observadas duas proteínas com expressão decrescente durante a infecção. De
acordo com Mukherjee et al. (2009) em interações planta-patógeno, as respostas de
hipersensibilidade levam a uma perda da capacidade fotossintética do hospedeiro.
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5.2 – Proteínas identificadas nos tratamentos da variedade Catongo
Das proteínas identificadas nos meristemas infectados da variedade Catongo, podemos
desetacar três proteínas envolvidas em processos redox (glutationa-S-transferase, ascorbato
peroxidase e polifenol oxidase). De acordo com Esteban-Carrasco (2001), em seu estudo com
Aloe barbadensis, a polifenol oxidase seria um coadjuvante em produzir O- para formação de
H2O2 para ação de peroxidases. A glutationa-S-transferase também possui importante papel na
detoxificação (RANSON; HEMINGWAY, 2005), juntamente com a ascorbato peroxidase.
Além dessas supracitadas, encontram-se também outras proteínas com diferentes funções
que respondem a estresses biótico e abiótico, são elas: quitinases, fator de iniciação 5A-2,
fosfoglicerato mutase, triose fosfato isomerase, ribonucleoproteína U2, Subunidade alfa 1 do
proteassoma 20S.
A triose fosfato isomerase catalisa a interconversão de gliceraldeído-3-fosfato em
diidroxiacetona fosfato, metabólitos que fazem parte de diferentes rotas para geração
metabolismo de carboidratos para geração de energia e formação de esqueleto carbônico para
reações de biossíntese (CURTO et al., 2006), enquanto a fosfoglicerato mutase independente de
2,3-bisfosfoglicerato catalisam 2-fosfoglicerato em 3-fosfoglicerato (PAPER et al., 2007). A
ribonucleoproteína U2 participa da formação do spliceossomo e formação do RNAm, a
subunidade alfa do proteassoma participa da degradação de proteínas mal enoveladas e oxidadas
(KUREPA et al. 2009) sendo também encontrada nas bibliotecas de cDNAs da interação T.
cacao – M. perniciosa construídas por Gesteira e colaboradores (2007), enquanto o fator de
iniciação 5A-2 (CURTO et al. 2007), fator de elongação 2 e proteína ribossomal (PAPER et al.
2007) agem na síntese protéica.
Um fato relevante foi a presença de quatro isoformas para inibidores de tripsina e três
isoformas para quitinases. Esses inibidores de proteases têm sua expressão aumentada devido a
herbivoria e ao ataque de microrganismos, visto que alguns fungos secretam proteases, torna-se
crucial para a planta produzir inibidores para suprimir a atividade dessas proteases (KIM et al.,
2005; EE et al. 2009). Isso sugere algum tipo de modificação pós traducional para regulação da
inibição. Nos resultados encontrados por Gesteira e colaboradores (2007), foram encontrados
sequências de cDNAs codificantes para inibidores de tripsina somente na variedade resistente,
enquanto na variedade suscetível nenhuma sequência foi encontrada.
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5.3 – Comparação entre as proteínas encontradas nos meristemas sadios e infectados das
variedades TSH1188 e catongo
Comparando-se os meristemas sadios das duas variedades, observou-se que 77 % das
proteínas diferencialmente expressas encontraram-se mais expressas na variedade TSH1188,
embora outras proteínas ainda devam ser identificados, essas proteínas possuem funções de
quitinases, degradação de proteínas, detoxificação de espécies reativas de oxigênio e proteína
relacionada ao patógeno (PR4),
Do mesmo modo quando analisadas as proteínas dos meristemas infectados, observou-se
que 87,5 % das proteínas estavam mais expressas na variedade resistente, como mostrado na
figura 12. As únicas proteínas que foram mais expressos em catongo foram duas isoformas de
inibidores de tripsina, enquanto no TSH a expressão de proteínas relacionadas com processo
redox (ascorbato peroxidase, peroxidase e dissulfeto isomerase) estão cerca de duas vezes mais
expressas comparadas com o catongo. Além destas, foram encontradas proteínas com atividades
antifúngicas (quitinases e inibidores de tripsina) e proteínas relacionadas com metabolismo de
carboidratos (fructoquinase e 3-fosfoglicerato quinase) que também estavam mais expressas em
na variedade resistente.
Isso demonstra a capacidade que a variedade TSH1188 tem de se defender de patógenos,
já que apresenta alterações de maior magnitude. Outras proteínas diferenciais também foram
encontradas como, mas não foram identificadas. Novos experimentos serão realizados para tal
propósito.
5.4 – Análise global das proteínas identificadas
As proteínas identificadas foram anotadas pelo programa Blast2GO de acordo com o
processo biológico em que estão envolvidas, para que se pudesse obter uma visão geral acerca
das funções das mesmas. Foram observadas proteínas que respondem a estresse abiótico,
provavelmente pelo fato de os meristemas infectados terem sido coletados sob condições de
campo, porém todos os ramos coletados apresentavam sintomas evidentes de vassoura verde,
com hipertrofia dos tecidos e lançamentos de meristemas axilares. Além dessas, também foram
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observadas proteínas envolvidas com detoxificação de espécies reativas de oxigênio e proteínas
com resposta de defesa e produção de metabólitos secundários, tal como fitoalexinas, que são
compostos antimicrobianos produzidos em resposta de ataque do patógeno. (GONZÁLEZLAMOTHE et al., 2009).

6 – CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Este foi o primeiro trabalho realizado com ênfase em proteômica focado na interação
Theobroma cacao-Moniliophtora perniciosa. Embora se tenha trabalhado com uma estreita faixa
de pH (4 a 7), pode-se observar a presença de várias proteínas diferencialmente expressas que
respondem a estresses biótico e abióticos, dentre as quais podemos destacar as proteínas
envolvidas na rota de metabólitos secundários, quitinases, inibidores de proteases e aquelas
relacionadas com processo redox, síntese e degradação de proteínas. Da identificação dessas
proteínas emerge a possibilidade de estudos de caracterização protéica e elucidação dos
mecanismos de ação das mesmas.
A técnica utilizada extração e separação, focalização e identificação das proteínas
demonstrou ser eficiente para a identificação de proteínas via espectrometria de massas.
Novos

experimentos

serão

realizados

para

identificação

daquelas

proteínas

diferencialmente expressas indicadas durante o texto.
As análises revelaram a presença de isoformas para algumas proteínas (quitinases e
inibidores de tripsina), podendo ser objetivo de novos estudos de caracterização protéica com
foco em modificações pós-traducionais.
No laboratório de proteômica do Centro de Biotecnologia e Genética da UESC está sendo
desenvolvido um protocolo para células de tabaco, utilizando-se a tecnologia MudPIT
(Multidimensional Protein Identification Technology). Esta é uma técnica baseada na separação
de proteínas por cromatografia líquida de acordo com diversas características físicas e químicas
das proteínas, e, portanto, sem a necessidade do gel. Futuramente, este protocolo poderá ser
utilizado para o cacau, o que talvez possa aumentar o número de proteínas identificadas, pois este
método tem-se mostrado bastante eficiente em estudos proteômicos.
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