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EXTRATO
de Sousa, Sanderson TP, M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus Bahia – Agosto de 2012. Estudo do proteoma e transcriptoma de sementes
de Jatropha curcas envolvidos no metabolismo de óleo. Orientadora : Dra
Fátima Cerqueira Alvim. Co-orientador: Dr. Carlos Priminho Pirovani.

As especulações sobre uma futura escassez das reservas de petróleo, que são
fontes naturais de matéria prima para a produção de inúmeros combustíveis e
seus

derivados,

na

sociedade

contemporânea,

vêm

trazendo

muitas

preocupações. Diversos estudos estão sendo realizados com a finalidade de
encontrar fontes alternativas para a produção de combustíveis e energia. Uma
das alternativas mais promissoras para suprir uma suposta escassez de
combustíveis fósseis é o uso de plantas oleaginosas. Devido ao seu grande
potencial para síntese de óleo, em torno de 40% na semente, o pinhão manso
(Jatropha curcas L.) é visto como um dos principais candidatos para a extração
de óleo e produção de biocombustíveis. Novas tecnologias como a genômica,
proteômica, transcriptômica e metabolômica, estão sendo empregadas
atualmente com o intuito de entender e tornar manipulável a fisiologia de
inúmeras espécies de planta. Neste sentido, esse trabalho visou fazer um
estudo proteômico e transcriptômico de sementes de pinhão manso, em
diferentes graus de desenvolvimento. Os resultados obtidos forneceram
informações bioquímicas sobre biossíntese de ácidos graxos, dentre outras
vias, no decorrer do processo de maturação dos frutos do pinhão manso. O
trabalho consistiu na coleta das sementes de pinhão manso na unidade da
CEPLAC (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira), localizada no
município de Una, região Sul do Estado da Bahia. Durante 2 meses foram
realizadas observações em campo das alterações fenológicas e dos eventos
de polinização referentes ao desenvolvimento floral e do fruto de pinhão
manso. Foram observados e datados os fenômenos de emergência e abertura
do botão floral, assim como tamanho, aspecto e coloração das sementes e das
partes externas do fruto ao longo do desenvolvimento. Com base nisso, foram
estabelecidos 6 momentos de coleta: 15, 20, 25, 30, 35 e 40 dias após o
ix

florescimento. Ácidos graxos, proteínas e RNA totais foram extraídos das
sementes representativas de cada coleta. Os ácidos graxos foram extraídos de
acordo com o protocolo padrão da empresa MARS Cacau, e dosados por
cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (Shimadzu). De
acordo com as análises de dosagem dos ácidos graxos, ao longo das seis
fases do desenvolvimento, foram constatadas mudanças significativas no perfil
de acúmulo para ácido oleico (18:1) e ácido α-linolênico (18:3), que aumentou e
diminuiu suas concentrações nas amostras biológicas, respectivamente. As
proteínas foram extraídas pelo método estabelecido por Pirovani et al. (2008).
Quarenta g de proteínas foram submetidas à SDS-PAGE e 350 g foram
focalizadas em tiras de gel com gradiente de pH 3-10 NL, no sistema Ethan
IPGphor II, seguido da segunda dimensão no sistema Ruby SE600 (ambos,
GeHealthCare). Em seguida, as proteínas dos géis foram fixadas e coradas
com azul de coomassie (Neuhoff et al., 1988). As análises de imagens foram
feitas no software Image Master 2D Platinum (GE Healthcare) o qual
determinou 888 spots presentes em 25 DAF. Duzentos e oitenta e seis spots
foram excisados dos géis de 25 DAF, suas proteínas extraídas, tratadas e
digeridas com tripsina. Do total excisado, 197 foram injetados no Micromass
nanoESI-Q-TOF (WATERS), dos quais 131 foram identificados e encontrados
homologias para proteínas no banco de dados NCBInr pelo MASCOT. Foram
identificados spots representativos de proteínas que foram up-regulated e
down-regulated ao longo do processo de maturação das sementes. As
proteínas identificadas foram anotadas para função molecular pelo BLAST2GO,
revelando seu envolvimento com diversas categorias funcionais, como: ligação
a íons, ligação a nucleotídeos, atividade de transferase, atividade de
oxidorredutase, atividade de hidrolase, ligação a cofatores, ligação a proteínas
e atividade liase. O RNA total foi extraído com o mini kit RNeasy (QIAGEN). Os
cDNAs foram construídos a partir do RNA total, e as amostras de 15/20 dias e
25/30 dias após o florescimento foram agrupadas em duas únicas amostras,
respectivamente, e enviadas para sequenciamento na plataforma HISeq 2000
(Illumina). As sequências brutas foram processadas e agrupadas em contigs,
os quais foram anotados no software “Blast2GO”. Aproximadamente 22.000
contigs de cDNA dos dois grupos de amostras foram anotados para função
molecular, componente celular e processo biológico. Foi observado que as
x

sequências anotadas estão representando as principais vias do metabolismo
de planta, dentre elas a via glicolítica, as vias das pentoses, a via de
biossíntese de ácidos graxos e formação de triglicérides. Os dados obtidos, ao
final do trabalho, ajudaram a comprender melhor os processos metabólicos que
ocorrem durante o desenvolvimento das sementes de pinhão manso. Essas
informações poderão auxiliar na elaboração de trabalhos que visam o
melhoramento genético do pinhão manso, a fim de torná-lo mais produtivo e
consequentemente uma melhor opção comercial para a produção de biodiesel,
como fonte de energia limpa.
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ABSTRACT
de Sousa, Sanderson TP, M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus Bahia – Agosto de 2012. Study of proteome and transcriptome of seeds of
Jatropha curcas oil involved in metabolism. Advisor: Dra Fátima Cerqueira
Alvim. Advisor-commitee: Dr. Carlos Priminho Pirovani
In contemporary society the speculation about a future shortage of oil reserves,
which are natural sources of raw material for the production of fuels and their
numerous derivatives, have brought many concerns. Several studies are being
conducted in order to find alternative sources for the production of fuels and
energy. One of the most promising alternatives to meet a supposed scarcity of
fossil fuels is the use of oil plants. Due to its great potential for synthesis of oil,
around 40% in the seed, the physic nut (Jatropha curcas L.) is seen as a
leading candidate for the extraction of oil and biofuel production. New
technologies such as genomics, proteomics, transcriptomics and metabolomics,
are currently being employed in order to understand and make manageable the
physiology of numerous plant species. In this sense, this work aims at using
transcriptomics and proteomics tools to conduct a comparative study in seeds
of physic nut in developing, providing information on genetic and molecular
biosynthesis of fatty acids, among other ways, in the process of maturation of its
fruits. The work consisted of collecting seeds of physic nut in the unity of
CEPLAC (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira), located in the
municipality of Una, southern Bahia State. During two months were conducted
field observations of the phenological changes and events related to the
pollination of flower development and fruit of physic nut. Were observed and
timed the phenomena of emergence and opening bud, as well as size,
appearance and color of seeds and outer parts of the fruit during development.
Based on this, six stages were established collection of approximately 15, 20,
25, 30, 35 and 40 days after flowering. Fatty acids, protein and total RNA was
extracted from the seeds for each stage of the collection. Fatty acids were
extracted according to the standard protocol of the company MARS Cocoa and
measured by gas chromatography coupled to mass spectrometry (Shimadzu).
Proteins were extracted by the method of Pirovani et al. (2008), resuspended
and quantified with 2D Quant kit (GE Healthcare). An aliquot of 40 µg of
proteins were subjected to SDS-PAGE and 350 µg were focused on strips
gradient gel pH 3-10 NL, Ethan IPGphor II system, followed by second
dimension Ruby SE600 system (both GeHealthCare). Then, the proteins from
the gels were fixed and stained with coomassie blue (Neuhoff et al. 1988).
Analyses were made of images in Image Master 2D Platinum software (GE
Healthcare) to determine the number and intensity of spots in different collection
times. The marked spots were incised gels, their proteins extracted, processed,
digested with trypsin and injected into the Micromass nanoESI-Q-TOF
xii

(WATERS) for identification. The "fingerprints" MS / MS of peptides detected in
the mass spectrometer were confronted in the database "SWISSPROT" by
Proteinlynx Global Server software (PLGs), and the bank "NCBInr" by
"MASCOT" for identification. Total RNA was extracted with RNeasy mini kit
(QIAGEN). For this purpose, lyophilized seeds were placed in a mortar, frozen
in liquid nitrogen and pulverized under maceration, with the aid of a pestle. Was
weighed 250 mg of this powder into a polypropylene microtube and
resuspended to 2 ml with the buffer supplied by the kit. The remaining
extraction steps were followed according to the manufacturer. At the end of
extraction, the RNA was eluted in 50 µl of deionized water and autoclaved, and
quantitated by spectrophotometer (GeneQuant). The cDNAs were constructed
from total RNA, and samples of 15/20 days and 25/30 days after flowering were
grouped in only two strains, respectively, and sent to sequencing platform
HISeq 2000 (Illumina). The raw sequences were treated, grouped into contigs
and available in a file for the annotation software "Blast2GO." According to the
analyzes dosage of fatty acids, made from the samples collected were found
changes in the profile of accumulated significant for oleic acid (18:1) and αlinolenic acid (18:3) which increased and decreased their concentrations in the
biological sample, respectively. Approximately 22,000 cDNA contigs of both
groups of samples were noted for molecular function, cellular component and
biological process. It was seen that the sequences are annotated representing
the major pathways of metabolism of plants, among which the glycolytic
pathway, the pentose pathways, the biosynthesis of fatty acids and triglyceride
formation. The results for the proteomics comprise the acquisition and analysis
of images of gels from 6 stages of collection and identification of proteins
originated from 25 DAF. Found spots representing proteins that were upregulated and down-regulated during the development of seed. These proteins
were identified and annotated for molecular function, revealing his involvement
with various functional categories: ion binding, nucleotide binding, transferase
activity, oxidoreductase activity, hydrolase activity, cofactor binding, protein
binding and lyase activity. The data obtained at the end of the work will help to
better understand the metabolic processes that occur during the development of
physic nut seeds. The interpretations give insight to the design of future studies
of genetic improvement of this species in order to make it more commercially
viable for the production of biodiesel as a clean energy source.
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1 - INTRODUÇÃO E REVISÃO LITERATURA

1.1 - CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ESPÉCIE JATROPHA
CURCAS
O pinhão manso (Jatropha curcas L.) é uma das espécies mais antigas
do seu gênero e pertence a família Euphorbiaceae (Tabela 1). Esta família é
composta por aproximadamente 8000 espécies, distribuidas em 321 gêneros
(HELLER; 1996). Além do pinhão manso, outras espécies de valor econômico
compõem

essa família, como mamona (Ricinus communis), mandioca

(Manihot esculenta) e seringueira (Hevea brasiliensis). O pinhão manso é uma
planta nativa da América tendo o México como centro de origem e sendo
frequentemente encontrada em regiões mais próximas dos trópicos (Figura 1).
Devido à sua introdução para fins econômicos em outros continentes, o pinhão
manso atualmente é massivamente cultivado em países do continente Africano
e Asiático (KING et al., 2009). A Índia é considerado um dos países que mais
investem em plantações de pinhão manso devido ao seu potecial econômico e
adaptabilidade da espécie a terrenos áridos e inférteis, como os encontrados
naquela região (FAIRLESS; 2007).
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Tabela 1. Descrição do taxonômica do pinhão manso
Super-reino

Eukaryota

Reino

Viridiplantae

Filo

Streptophyta

Classe

Magnoliopsida

Ordem

Malpighiales

Família

Euphorbiaceae

Gênero

Jatropha

Espécie

Jatropha curcas

Figura 1. Mapa de distribuição global do pinhão manso. A área sombreada
indica a presença do pinhão manso. O centro de origem é na América Central
(circulado de vermelho). Adaptado de King et al. 2009.

1.2 - CARACTERÍSTICAS BOTÂNICAS
O pinhão manso é uma planta perene com porte de uma pequena árvore
ou arbusto podendo viver aproximadamente 50 anos (Figura 2). Quando
cultivado sob boas condições culturais o pinhão manso pode atingir até 10
metros de altura. Essa espécie possui crescimento articulado, tronco reto,
ramos espessos e “madeira mole” (ACHTEN et al., 2008; KUMAR; SHARMA,
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2008). Como a maioria das plantas perenes, seu crescimento ocorre de
maneira acelerada durante a juventude e vai reduzindo gradualmente até a
maturidade. De maneira geral, suas flores emergem duas vezes ao ano,
durante os períodos chuvosos do verão e outono, entretanto, quando cultivadas
sob irrigação contínua, o fenômeno de florecimento pode ser repetido mais
vezes durante o ano (OPENSHAW, 2000; RAJU; EZRADANAM, 2002). Sua
inflorescência é panicular axilar, com flores pequenas de coloração amareloesverdeada, com cimeira pleiocásio terminal (Figura 2 a). O pinhão manso é
uma planta monóica e expõe flores unissexuais, sendo relatados raros casos
de hermafroditismo (HELLER; 1996). As flores masculinas possuem cinco
segmentos de sépala no cálice, cinco lobos em uma corola campanulada com
uma glândula na base de cada lobo, 10 estames agrupados de dois em dois
com anteras bitecas com abertura longitudinal. As flores do sexo feminino
apresentam sépalas de aproximadamente 18 mm de comprimento, corola com
quatro lobos, ovário trilocular em forma de elipse com um óvulo em cada lóculo
(DIVAKARA et al., 2010). Aproximadamente 10 frutos em formato de ovo
podem emergir a partir de cada inflorescência (TEWARI; 2007). O fruto
apresenta

coloração

esverdeada,

quando

inicia

seu

processo

de

desenvolvimento, muda para coloração amarela, quando maduro, e se torna
seco e escurecido, quando no ponto de colheita para extração de óleo
(LAVIOLA; DIAS, 2008). O desenho de algumas partes anatômicas do pinhão
manso pode ser visualizado na figura 3.
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Figura 2. Planta do pinhão manso. a) inflorescência; b) frutos 25 Dias Após
Florescimento e c) arbusto

Figura 3: Partes da planta do pinhão manso: ramo de floração (a), casca (b),
nervura foliar (c), flor com pistilo (d), flor estaminada (e), frutos imaturos em
corte transversal (f), frutos (g) e frutos em corte longitudinal (h). Adaptado de
Heller; 1996.
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1.3 - ASPECTOS ECONÔMICOS E AMBIENTAIS
Algumas espécies pertencentes a família Euphorbiaceae apresentam
notável importância econômica. Dentre elas, o pinhão manso se destaca pela
sua produção de óleo para biodiesel. Essa espécie é pouco suscetível ao
ataque de pragas e doenças. Além disso, consegue se desenvolver tanto em
regiões muito chuvosas quanto nas com pouca chuva. Mesmo em regiões que
apresentam longos períodos de seca, o pinhão manso consegue se
desenvolver. É uma espécie que não possui muitas exigências nutricionais,
podendo crescer em solos pouco férteis. Devido ao exposto, o cultivo da
espécie não exige grandes tratos culturais.
O pinhão manso possui compostos tóxicos como ésteres de forbol,
curcina, dentre outros, em suas folhas, caule e sementes. No entanto, quando
submetido a processos de detoxificação, pode ser utilisado, também, como
fonte de alimento para animais domesticados (KUMAR; SHARMA, 2008). O
pinhão manso pode ainda ser cultivado visando prevenir e/ou controlar a
erosão do solo, auxiliando na recuperação de terrenos. O plantio adensado se
adequa a formação de cerca viva para delimitar áreas de fazendas e/ou reter
animais criados em suas respectivas propriedades. Além disso, essa espécie
possui propriedades medicinais, podendo ser usada para tratar processos
inflamatórios, dores, tumores, hemorragias, etc. (KUMAR; SHARMA, 2008).
Suas flores são muito atrativas para espécies de abelhas, demonstrando um
grande potencial para a apicultura e produção de mel. Não obstante seu
emprego para a produção de biodiesel, seu óleo pode ser usado na indústria
de cosméticos e para produção de sabão (OPENSHAW, 2000).
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Fontes alternativas de matéria-prima para produção de combustíveis
começaram a ser investigadas a partir da década de 1970, depois da crise do
petróleo, quando veio o alerta de que os combustíveis fósseis iriam acabar.
Nessa época, pesquisas destinadas a produção de combustíveis a partir de
plantas (biocombustíveis) ganharam posição de destaque mundial. Uma das
alternativas mais promissoras é o óleo vegetal, destinado à produção de
biodiesel, ele está presente abundantemente em espécies oleaginosas na
forma de triacilglicerídios, que retém grande quantidade de energia livre em
suas cadeias hidrocarbonadas (OPENSHAW, 2000). Além da ameaça da
escassez de petróleo, existem problemas ambientais causados pelo seu uso
indiscriminado e pela falta de perícia nos procedimentos de extração, refino e
transporte, que pode acarretar em vazamentos de seus poluentes e
contaminação ambiental. Graves impactos ambientais, decorrentes da poluição
atmosférica, vêm sendo causados pela emissão de gases CO2, CO e outros,
oriundos da queima do petróleo e seus derivados. Diante desse cenário, os
biocombustíveis surgiram como alternativas para diminuir os riscos da
manipulação do petróleo em seus reservatórios naturais e a emissão de gases
do “efeito estufa” provinientes de sua queima, incluíndo seus derivados. A
ciclagem de dióxido de carbono proveniente da queima de biocombustíveis
pode determinar uma redução significativa dos prejuízos ambientais, causados
por fenômenos como o efeito estufa (SOLOMON et al., 2010).

1.4 - METABOLISMO DE LIPÍDIOS E A PRODUÇÃO DE BIODIESEL
Para que uma planta possa realizar seus processos metabólicos ela
precisa de uma fonte rápida de energia disponível, a qual é produzida a partir
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da respiração aeróbica e armazenada nas moléculas de adenosina trifosfato
(ATP). A fonte primária de energia dentro da célula, para a formação de ATP, é
proveniente de moléculas reduzidas de carbono, como a glicose. O carbono
reduzido se origina da quebra de moléculas maiores como: i) sacarose; ii)
hexoses fosfatos e trioses fosfatos que são provenientes da degradação do
amido e do processo de fotossíntese; iii) frutoses e outros açúcares; iv) ácidos
orgânicos; v) proteínas e vi) moléculas de lipídios (os triacilgliceróis) (TAIZ;
ZEIGER; 2004). Nos vegetais a biossíntese de ácidos graxos ocorre nos
cloroplastos, ao contrário da maioria dos organismos que realizam esta
biossíntese no citosol, e suas reações bioquímicas são veiculadas pelo
complexo multienzimático da ácido graxo sintase. No cloroplasto, o NADPH é
produzido por meio das reações luminosas fotossintéticas. A elevada
concentração de NADPH no estroma cloroplastidico cria um ambiente favorável
para os processos anabólicos redutivos, como a biossíntese de ácidos graxos.
O complexo enzimático da ácido graxo sintase possui sete domínios de
atividade em sete polipeptídios separados: proteína transportadora do grupo
acil (ACP), acetil-CoA:ACP transacetilase (AT), β–cetoacil–ACP sintase (KS),
malonil–CoA:ACP transferase (MT), β–cetoacil–ACP redutase (KR), β–
hidroxiacil–ACP desidratase (HD) e enoil–ACP redutase (ER) (NELSON; COX;
2006) (Figura 4).
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Figura 4: Esquema do processo metabólico de formação da cadeia carbônica
dos ácidos graxos dividida em: condensação (1), redução do grupo beta-ceto
(2), desidratação (3) e redução da ligação dupla (4). Fonte: Nelson; Cox, 2006.

Os triacilgliceróis, compostos de ácidos graxos, são sintetizados no
retículo endoplasmático e agrupados em corpos lipídicos, circundados por uma
membrana fosfolipídica com proteínas estruturais, as oleosinas. Foi identificado
no genoma vegetal, diversos genes que codificam para oleosinas distintas.
Muitos desses são expressos exclusivamente em órgãos das plantas que
armazenam lipídios de reserva (WALLIS; BROWSE, 2010), como por exemplo
as sementes de plantas oleaginosas. Os vegetais armazenam óleos, amidos e
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proteínas nas sementes para servir como subsídio energético e precursores de
metabólitos durante o processo de germinação (WALLIS; BROWSE, 2010).
Conhecer o conjunto de transcritos e proteínas presente durante o
processo de maturação da semente é fundamental para o entendimento de sua
fisiologia. Nesse sentido, pesquisas estão sendo conduzidas visando identificar
e caracterizar sequências de genes e seus produtos protéicos diferencialmente
expressos em tecidos e órgãos distintos, sob diferentes condições abióticas e
em diferentes períodos de desenvolvimento das sementes (MIERNYK;
HAJDUCH, 2011). Sendo assim, estudos com enfoque proteômico e/ou
transcriptômico em sementes de pinhão manso se tornam relevantes pois
podem revelar as bases moleculares envolvidas no processo de formação de
sementes. Mais além, esses resultados também podem servir para a
identificação de genes relacionados a rotas metabólicas ligadas a produção de
óleo em sementes de plantas oleaginosas. Estudos de transcriptômica e
proteômica dos processos de maturação e germinação das sementes, e o
conhecimento dos genes e proteínas, que são cruciais nas rotas de fabricação
e degradação de lipídios, podem ainda servir como marcadores para corroborar
hipóteses sobre o metabolismo dessas moléculas.
Segundo o boletim mensal dos combustíveis renováveis, publicado em
julho de 2012 pelo Ministério de Minas e Energia (MME), foram produzidos no
mundo, em 2011, 21,4 bilhões de litros de biodiesel. No ranking dos maiores
produtores o Brasil ocupa o quarto lugar, atrás dos Estados Unidos, Alemanha
e Argentina, com 2,7 bilhões de litros de biodiesel (Figura 5). No Brasil diversas
culturas oleaginosas já são usadas para produção de biodiesel, dentre elas:
mamona

(Ricinus

communis),

girassol

(Helianthus

annuus),

algodão
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(Gossypium hirsutum), dendê (Elaeis guianeensis), amendoim (Arachis
hypogaea), canola (Brassica napus) e babaçu (Orrbignya speciosa) (BILICH;
SILVA; 2006). Nesse contexto, o pinhão manso vem ganhando espaço na
economia como uma fonte renovável para a produção de energia, a partir do
biodiesel (KUMAR; SHARMA, 2008). Segundo Dias et al. (2007) o teor de óleo
na semente do pinhão manso varia de 33 a 38%, correspondendo de 53 a 79%
do peso do fruto. A capacidade produtiva dessa espécie é maior que 4.000
kg/ha/ano de grãos, resultando em aproximadamente 1.400 kg/ha/ano de óleo
(DRUMOND et al., 2009).
Partindo do pressusposto de que o pinhão manso é um vegetal que
produz sementes ricas em óleo, proteínas de estoque e metabólitos essenciais
para o desenvolvimento de novas plantas, quando cultivadas, o estudo de seu
transcriptoma e proteoma vem a ser uma atividade interessante para se chegar
a uma melhor compreensão de seus aspectos fisiológicos (OPENSHAW,
2000).
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Figura 5. Ranking dos maiores produtores de biodiesel do mundo, em 2011.
Fonte: http://www.mme.gov.br/mme

O biodiesel é produzido a partir do óleo vegetal, que serve como
substrato para uma reação de transesterificação. Nessa reação ocorre a
conversão dos triglicerídeos em glicerol e ésteres, na presença de álcool e
catalisador que pode ser ácido ou alcalino (Figura 6). A transesterificação
possui três passos: inicialmente o triacilglicerol é convertido em diacilglicerol,
que, por sua vez, é convertido em monoacilglicerol e, por fim, libera glicerol e
ésteres de ácidos graxos (BASHA; GOPAL; JEBARAJ, 2009).
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Figura 6. Reação de transesterificação. Componente: Triglicerídeo, álcool,
catalizador (cat.), glicerol e ésteres de Biodiesel.
Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=6100

1.5 - TRANSCRIPTÔMICA DE SEMENTES
Desde o início do século XXI muitos conhecimentos vem sendo gerados
sobre biologia molecular de plantas, tanto sobre órgãos e tecidos específicos
quanto sobre células e ultraestruturas. Os grandes responsáveis por essa
ascensão são os trabalhos com as “ômicas”: incluindo a genômica,
transcriptômica, proteômica e metabolômica, além de abordagens secundárias
para análises de RNA não-codificante, estudo do epigenoma, interações DNAproteínas, hormonoma (entendimento dos mecanismos de respostas celulares
desencadeado por sinalizações hormonais) e a interatômica (interações entre
proteínas) (MOCHIDA; SHINOZAKI, 2011).
A bioinformática e uma ferramenta essencial de processamento e
exposição dos resultados das redes metabólicas, baseado nos dados “ômicos”,
de forma compreensivel. Os programas computacionais podem ser utilizados
com o objetivo de sugerir hipóteses, vindas do processamento dos dados da
biologia molecular, ou visando montar redes de informações baseadas na
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relação de diferentes dados biológicos, ou ainda para montar predições sobre
sistemas biológicos (SHINOZAKI; SAKAKIBARA, 2009).
Em analogia ao genoma, o transcriptoma foi conceituado como o
conjunto de transcritos presente em uma estrutura biológica, em determinado
momento e condição. A investigação do transcriptoma é veiculada a partir de
tecnologias de sequenciamento de DNA complementar ao RNA expresso,
seguida de suporte computacional para processamento e exposição dos dados.
Desde a década de 70, quando foi criado o primeiro método de
sequenciamento de DNA por Sanger, novas tecnologias vêm surgindo e
evoluindo tornando o sequenciamento de DNA mais rápido, preciso e barato
(MOCHIDA; SHINOZAKI, 2011).
O surgimento de sequenciadores de segunda geração vem facilitando a
aplicação

das

técnicas

de

transcriptômica.

Dentre

eles

estão:

454

Pirossequenciamento (Roche Applied Science), Illumina (SOLEXA technology),
SOLiD (Applied Biosystems), Polonator (Dover/Harvard), HeliScope (Helicos) e,
mais recentemente, Nanoporo (Oxford) (Figura 7) (BRANTON et al., 2008;
SHENDURE; JI, 2008).
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Figura 7. Imagem das plataformas de sequenciamento de segunda geração:
454

Pirossequenciamento

(Roche

Applied

Science),

SOLiD

(Applied

Biosystems), Illumina (SOLEXA technology) e Nanoporo (Oxford)

Uma vez que este trabalho foi realizado usando a plataforma de
sequenciamento Illumina (SOLEXA technology), falaremos exclusivamente de
seus atributos. O sequenciamento por essa plataforma é composto por três
etapas principais: 1) montagem de uma biblioteca contendo fragmentos de
DNA ou cDNA ligados a adaptadores que flanqueiam suas extremidades; 2)
sequenciamento e aquisição das imagens e 3) processamento e análise de
dados. Para a condução dos procedimentos, os iniciadores (primers) que se
anelam aos adaptadores, são fixados a uma base laminar de vidro mediante
uma reação química. Em seguida, os fragmentos de DNA da biblioteca são
desnaturados a fitas simples e pipetados sobre a superfície dessa lâmina, na
qual vão se ligar aos adaptadores complementares para iniciar a amplificação.
A amplificação segue no sentido da extremindade livre para a extremindade
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fixa da base, em uma reação que envolve DNA polimerase, desoxinucleotideos
trifosfatados (DNTPs) e iniciadores para os adaptadores. A reação ocorre de
forma cíclica, na qual a DNA polimerase vai adicionando um nucleotídeo
marcado

e

complementar a

cada

etapa.

São formados grupos de

aproximadamente 1000 amplicons em posições distintas em cada pista de
corrida da lâmina. No final de cada ciclo ocorre uma lavagem da lâmina para a
remoção dos nucleotídeos não ligados. O nucleotídeo ligado vai liberar um
fluoróforo específico que o identificará a partir da detecção de imagens. Por
fim, o software processa as informações das imagens durante a corrida e gera
as sequências completas (Figura 8) (SHENDURE; JI, 2008; ANSORGE, 2009;
METZKER, 2010).
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Figura 8: Esquema das principais etapas experimentais do sequenciamento
em plataforma Illumina. Fonte: Ansorge 2009.

Estudos sobre genômica funcional, partindo do transcriptoma, vêm
contribuindo para entender a dinâmica metabólica de órgãos e tecidos
biológicos em nível de transcrição do código genético. Já foi analisado o
transcriptoma das fases iniciais do desenvolvimento das sementes de pinhão
manso através da montagem de uma biblioteca de cDNA, e identificaram 931
sequências não redundantes (GOMES et al., 2010). Em outro estudo foram
feitas duas bibliotecas de cDNA, representativas do desenvolvimento e da
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germinação das sementes de pinhão manso, e identificaram 1.606 contigs e
5.677 singletons (COSTA et al., 2010). No mesmo ano, foi montada uma
biblioteca de cDNA e analisaram o transcriptoma das fases iniciais do
desenvolvimento das sementes de pinhão manso, identificando 2.258 contigs e
4.751 singletons (NATARAJAN et al., 2010). No ano seguinte, os mesmos
pesquisadores agruparam o RNA extraído de raíz, folhas maduras, flores,
sementes em desenvolvimento e embrião, e analisaram seu transcriptoma
através do sequenciamento do cDNA em plataforma de pirosequenciamento
454 FLX titanium (Roche Applied Science) (NATARAJAN; PARANI, 2011).
Neste trabalho eles montaram 17.457 contigs e 54.002 singletons para
identificação (NATARAJAN; PARANI, 2011). Em 2011 também foi publicado
outro trabalho, no qual foi feito a transcriptômica do pool de RNA, extraído de
três fases do desenvolvimento das sementes de

pinhão manso, e

sequenciados também em plataforma de pirosequenciamento 454. Nesse
trabalho foram encontrados 2.589 genes de comprimento completo e 17.333
singletons (KING; LI; GRAHAM, 2011). Todos esses trabalhos tiveram o
objetivo comum de identificar e analisar genes envolvidos com diversas vias
metabólicas, dentre elas: metabolismo de lipídios, biossíntese de proteínas de
estoque, metabolismo energético e biossíntese de metabólitos secundários.

1.6 - ESTUDOS PROTEÔMICOS
Há cerca de dezessete anos atrás Marc Wilkins criou o termo
“Proteoma” e o caracterizou como o conjunto de proteínas presente em uma
célula, amostra de tecido biológico ou organismo inteiro, em um momento
específico, submetido ou não a casuais condições de tratamento (WILKINS,

17

MARC R. et al., 1996; WILKINS, M. R. et al., 1996). Embora esse termo tenha
sido criado há pouco tempo, algumas das técnicas experimentais, as quais o
servem como alicerce, já existem há alguns anos. Focalização isoelétrica
acoplada a eletroforese bidimensional em gel de poliacrilamida (2DE-PAGE)
são procedimentos que separam as proteínas a partir de seus pontos
isoelétricos (pI) e pesos moleculares (PM), respectivamente. Os primeiros
relatos de trabalhos bem sucedidos com essas técnicas datam de 1974
(MACGILLIVRAY; WOOD, 1974; RABILLOUD et al., 2010). Em seus estudos
com extrato protéico de Escherichia coli, O'FARRELL definiu o grande valor da
técnica de 2DE-PAGE, elucidando a eficiência e reprodutibilidade da separação
de proteínas, sob a forma de spots, em gel de poliacrilamida, além de validar a
sensibilidade de detecção por autorradiografia ou imersão em corantes
específicos (O'FARRELL, 1975). Entretanto, estudos realizados com extrato de
proteínas de levedura revelaram que, apesar de terem sido detectados muitos
spots em um mesmo gel de segunda dimensão, proteínas de média e baixa
abundância não puderam ser identificadas (GYGI, 2000). Assim, esse tipo de
resultado põe em risco a absoluta confiança na técnica de 2DE-PAGE no que
concerne a cobertura total de um Proteoma.
As proteínas possuem grupos ionizáveis que são capazes de alterar o
potencial hidrogeniônico (pH) de uma solução química, doando ou recebendo
prótons e, simultaneamente, oscilando suas cargas elétricas entre valores
negativos e positivos, respectivamente. Quando uma proteína adquire carga
nula (zero), em uma solução sob titulação, dizemos que ela atingiu seu ponto
isoelétrico (pI). Tal propriedade fundamentou a criação da técnica de
focalização isoelétrica (IEF), na qual uma amostra complexa de proteínas é
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aplicada em uma tira de gel (strip) contendo um gradiente de pH imobilizado
(GPI). Esse gel é submetido a um campo elétrico que induzirá o carregamento
de cada proteína até a faixa de pH correspondente a seu pI (GÖRG et al.,
2000) (NELSON; COX; 2006). Em seguida, a strip, contendo as proteínas
focalizadas, é transferida para o topo de um segundo gel de poliacrilamida para
correr sua segunda dimensão. O perfil de migração das proteínas no gel de
segunda dimensão é determinado pelas diferenças nos seus pesos
moleculares, ao passo que quanto maior o peso molecular menor será o
deslocamento pela malha do gel (DUNN; CORBETT, 1996).

1.6.1 - IMAGEAMENTO DE 2-DE
Após a revelação das proteínas do gel, este é digitalizado, e sua imagem
processada em softwares adequados. O “ImageMaster 2D Platinum (GE
Healthcare)” é um dos programas mais requisitados para a elaboração de
análises de imagens oriundas de 2DE-PAGE. Foi um dos primeiros a serem
lançados e perdura por mais de vinte anos como preferência da comunidade
científica. Seu fluxo de trabalho inicia-se com o carregamento e edição
preliminar das imagens, definindo suas posições e contrastes. Em seguida as
imagens são incluídas dentro de um “projeto” para detecção, mapeamento e
análise comparativa das réplicas e dos géis de cada tratamento experimental.
Por fim, o programa roda operações que resultam em alguns testes estatísticos
como “teste-t” e “ANOVA”. Os resultados podem ser mostrados em tabelas,
histogramas e imagens dos spots em três dimensões.
Alguns problemas podem prejudicar a análise de imagens de gel 2DE: i)
devido a grande quantidade de proteína em uma mesma amostra, é possível
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que ocorram migrações similares para as mesmas posições no gel, devido a
valores de pesos moleculares e “pIs” parecidos entre diferentes proteínas; ii) a
presença de contaminantes em uma amostra de proteínas compromete a
integridade da corrida eletroforética; iii) a intensidade dos spots em um gel 2DE
pode ser comprometida por falha no equipamento de digitalização, pela
ineficiência do corante empregado, por variações no tempo de exposição ao
mesmo, por erros ou mudanças na metodologia de extração, que acarreta na
degradação e perda de proteínas, e pela revelação de elementos incomuns no
gel, que também interagem com o corante e iv) falha no preparo de soluções,
na manipulação do gel em estado de polimerização e no campo elétrico
empregado para a eletroforese, podem causar deformações no mesmo,
dificultando a análise de imagens (DOWSEY et al., 2010). Contudo,
eletroforese em gel de segunda dimensão é uma técnica bastante empregada
na proteômica e quando realizada de forma precisa e cuidadosa revela
resultados interessantes que irão ajudar a responder questões científicas
importantes.

1.6.2 - ESPECTROMETRIA DE MASSAS
A espectrometria de massas foi uma técnica desenvolvida no inicio do
século XX sob o regalo do físico Joseph John Thomson. A partir de então seus
princípios teóricos foram se desenvolvendo e o equipamento foi se
modernizando. Eventos históricos significativos tiveram contribuição da
espectrometria de massas, por exemplo, o projeto “Manhattan” que explorou
materiais radioativos durante a Segunda Guerra Mundial, e as pesquisas do
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ramo petrolífero com a produção de combustíveis mais eficientes para
abastecer aviões de combate (YATES III, 2011).
Após a criação e a consolidação das técnicas de 2DE-PAGE, foi
imprescindível o desenvolvimento de processos para a identificação acurada
das proteínas. Para solucionar esse problema, pesquisadores resolveram
acoplar técnicas de espectrometria de massas (EM) aos procedimentos de
separação de proteínas. Para tanto, foram estabelecidos protocolos de
digestão das proteínas contidas nos spots dos géis para posterior injeção e
identificação em espectrômetro de massas.
O espectrômetro de massas possui três etapas fundamentais de
funcionamento: i) os peptídeos que estão em fase líquida são ionizados e
convertidos para fase gasosa; ii) em um “analisador de massas”, esses íons
são separados de acordo com suas relações m/z (relação massa/carga) por um
campo magnético ou elétrico e iii) eles são detectados mediante análise dos
seus valores de m/z (ROSENFELD et al., 1992; MANN; HENDRICKSON;
PANDEY, 2001; YATES III, 2011).
A respeito dos aspectos técnicos da EM, podem ser usados dois
métodos para gaseificar e ionizar os peptídeos ou as proteínas de uma
amostra: Ionização por Eletrospray (ESI) ou Ionização por Dessorção de Matriz
Assistida por Laser (MALDI). Uma vez dispersos, esses íons são canalizados
para uma câmara analisadora de massas, da qual existem quatro tipos
principais: Quadrupolo (Q), Tempo de Vôo (TOF), Íon Trap (Quadrupolo Íon
Trap (QIT), Linear Íon Trap (LIT ou LTQ)) e Transformada de Fourier com
Ressonância de Íons Cyclotron (FTICR). Para melhorar o rendimento do
espectrômetro

de

massas

foram

feitas

combinações

de

diferentes
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analisadores, dando origem a equipamentos híbridos com as seguintes
configurações: Q-Q-Q, Q-TOF, TOF-TOF, Q-Q-LIT e LTQ-FTICR. Todos estes
instrumentos surgiram e foram evoluindo para melhorar alguns parâmetros do
processo de identificação de íons, como: resolução de massas, acurácia de
massas, sensibilidade, intervalo de m/z, taxa de escaneamento e intervalo
dinâmico (STEEN; MANN, 2004; HAN; ASLANIAN; YATES, 2008).

1.6.3 - PROTEÔMICA DE SEMENTES
A semente é um órgão das plantas que vem sendo explorado pelo
homem desde a pré-história, com a finalidade de suprir suas necessidades
nutricionais, devido a suas altas concentrações de proteínas e óleo. No
entanto, foi entre os períodos Epipaleolítico e Neolítico que os homens
começaram a usar as sementes para criar áreas de cultivo, dando origem ao
processo de melhoramento de plantas associado à seleção de sementes
(PURUGGANAN; FULLER, 2009; MIERNYK; HAJDUCH, 2011).
As primeiras investigações sobre o proteoma de sementes utilizando
espectrometria de massas foram realizadas com Arabidopsis thaliana e
Medicago truncatula, nas quais foram identificadas 67 e 84 proteínas por
espectrometria de massas, respectivamente (GALLARDO et al., 2001;
GALLARDO et al., 2003). A partir daí, trabalhos similares com outras espécies
foram sendo feitos com o objetivo de entender a dinâmica metabólica durante o
desenvolvimento e germinação das sementes. Foi estudado o proteoma das
sementes em desenvolvimento de Glycine max (soja) (AGRAWAL et al., 2008).
Outros estudos analisaram a influência da temperatura sobre as mudanças de
expressão protéica das semente em desenvolvimento de Oryza sativa (arroz),
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e seu perfil proteômico ao longo da germinação (LIN et al., 2005; YANG et al.,
2007). Foi feito um trabalho de investigação do perfil protéico das sementes em
desenvolvimento de Brassica napus (canola) (HAJDUCH, 2006). Foi estudado
o proteoma do retículo endoplasmático de sementes em desenvolvimento de
Ricinus communis (mamona) (MALTMAN et al., 2007).
Embora tenha sido publicado em 2009, por Liu et al. 2009, um estudo do
proteoma da germinação de sementes de pinhão manso, no qual foram
identificadas 138 proteínas por MS, nenhum trabalho ainda foi feito sobre o
proteoma do desenvolvimento de suas sementes. Nesse estudo notou-se que
as oleosinas (proteínas estruturais dos corpos lipídicos) foram reprimidas à
medida que a plântula se desenvolvia, sugerindo uma mobilização intensa de
triacilgliceróis contidos nos corpos lipídicos. No mesmo estudo, foi feita a
caracterização das proteínas envolvidas com a mobilização e aproveitamento
energético dos ácidos graxos armazenados em suas sementes, ao longo da
germinação (LIU et al., 2009). Assim como esse, outros estudos de caráter
biotecnológico (direto ou indireto) podem levantar informações relevantes sobre
a composição e comportamento dos transcritos e das proteínas envolvidas em
processos fisiológicos de grande interesse para o melhoramento genético de
plantas.
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2 - HIPÓTESE

Alterações no perfil de acúmulo de ácidos graxos estão ligadas às mudanças
nos níveis de transcritos e de proteínas envolvidas nas rotas de biossíntese de
óleo em sementes de pinhão manso, em diferentes fases do desenvolvimento.
3 - OBJETIVO GERAL
Caracterizar o perfil de acúmulo de ácidos graxos e identificar proteínas e
genes envolvidos nos seus processos moleculares de biossíntese de
triglicérides, ao longo do desenvolvimento das sementes de pinhão manso.
3.1 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1 – Identificar transcritos representativos das fases iniciais do desenvolvimento
das sementes do pinhão manso a partir da extração e sequenciamento do RNA
total;
2 – Buscar uma relação entre o Proteoma e o perfil de acúmulo dos ácidos
graxos durante o desenvolvimento da semente;
2 – Conhecer e entender o Proteoma do desenvolvimento das sementes de
pinhão manso por “mapas proteômicos de referências”, identificando seus
spots e analisando seus perfis proteicos.
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CAPÍTULO I
TRANSCRIPTOMA DAS SEMENTES DE JATROPHA
CURCAS EM DESENVOLVIMENTO
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4 - MATERIAL E MÉTODOS

4.1 - MATERIAL BIOLÓGICO
As sementes de pinhão manso foram coletadas na unidade da CEPLAC
(Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira), localizada no município
de Una, dentro da região Sul do Estado da Bahia marcada pelas coordenadas
15°16'16.68"S e 39°05'34.50"O a 80 m acima do nível do mar. Essa variedade
de pinhão manso ainda não foi caracterizada quanto a seus aspectos genéticos
e de produtividade. O tempo de maturação das sementes foi definido como o
período entre a fecundação da flor até o amadurecimento completo do fruto,
sendo este definido por meio de observações em campo do processo de
formação das inflorescências, polinização natural por insetos, emergência e
desenvolvimento do fruto até a casca estar totalmente seca. A primeira coleta
foi de frutos aproximadamente 15 dias após o florescimento (DAF), e as demais
coletas foram em intervalos de 5 dias até completar 40 DAF (Figura 9). O
material coletado foi devidamente identificado e imediatamente congelado em
nitrogênio líquido. Posteriormente, os frutos foram transportados para o
laboratório de Proteômica, localizado no Centro de Biotecnologia e Genética
(CBG) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), desidratados em
liofilizador modelo freezone 6 (Labconco) e armazenados em ultrafreezer a -80º
C até o momento do uso.
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Figura 9. Sementes de pinhão manso coletadas ao longo de seu
desenvolvimento. DAF = dias após o florescimento.

4.2 - ISOLAMENTO E QUANTIFICAÇÃO DO RNA
O RNA total foi extraído das sementes utilizando o mini kit RNeasy
(QIAGEN). Para tal, sementes liofilizadas, representativas de cada estágio do
desenvolvimento, foram sob maceração. Dozentos e cinquenta miligramas do
material biológico pulverizado foi depositados em microtubo de polipropileno de
2 mL para a extração de RNA de acordo com o protocolo do fabricante. Ao final
da extração, o RNA foi eluido em 50 l de água deionizada e autoclavada
contendo 0,01% de dietilpirocarbonato (DEPC). O RNA foi quantificado em
espectrofotômetro (GeneQuant).

4.3 - SÍNTESE DO cDNA E SEQUENCIAMENTO
Igual volume de isopropanol absoluto foi adicionado ao

RNA

ressuspendido em água e enviado para a Universidade Federal do Rio Grande
de Sul (URGS) para a construção do cDNA e posterior sequenciamento em
plataforma HiSeq 2000 (ILLUMINA). As amostras representativas de 15 e 20
DAF, bem como as de 25 e 30 DAF foram misturadas dando origem a dois
pools de RNA. Cada pool foi

usado para a síntese do cDNA e posterior

sequenciamento.
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4.4 - TRATAMENTO E ANOTAÇÃO DAS SEQUÊNCIAS
As sequências de baixa qualidade provinientes do eletroferograma foram
removidas, e as de boa qualidade foram trimadas para a remoção de
adaptadores e montadas em contigs com o auxílio do pipeline CLC Genome
Workbench version 4.0.2 (CLCBio, Aarhus, Denmark), específico para
sequenciamento de novo. Para essa montagem foram adotados os seguintes
parâmetros padrões: similarity = 0.8, length fraction = 0.5, insertion/deletion
cost = 3, mismatch cost = 3. Os contigs para os dois grupos de amostras, 15/20
DAF e 25/30DAF, foram anotados em software BLAST2GO. Nesse
processamento foi feito o BLAST contra o banco de dados NCBI, seguido do
mapeamento das sequências quanto a seus termos GO-slim e correspondência
enzimática pelo KEGG. A geração de informações sobre processo biológico,
função molecular e componente celular foram obtidas a partir da montagen de
gráficos combinados, pelo BLAST2GO.
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5 - RESULTADOS

5.1 - DIAGNÓSTICO ELETROFORÉTICO DA EXTRAÇÃO DE RNA
A integridade do RNA extraído de 15, 20, 25, 30, 35 e 40 DAF das
sementes de pinhão manso pode ser visualisado a partir das imagens
digitalizadas do gel de agarose que foi submetido à eletroforese. Na figura 10
os números de 1 a 6 correspondem à corrida de uma amostra do RNA total
extraído das sementes de pinhão manso aos 15, 20, 25, 30, 35 e 40 dias após
o florescimento, respectivamente. As amostras de RNA total foram obtidas com
boa integridade, uma vez que as bandas correspondentes aos RNAs
ribossomais se apresentam íntegras no gel e não há o arraste característico da
degradação do RNA.

Figura 10. Perfil eletroforético do RNA total das sementes de pinhão manso em
desenvolvimento; marcador de peso molecular (M); 15 DAF (1); 20 DAF (2); 25
DAF (3); 30 DAF (4); 35 DAF (5); 40 DAF (6).
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A quantificação do RNA total evidenciou uma quantidade significativa de
material biológico para os procedimentos de síntese de cDNA e posterior
sequenciamento em plataforma ILLUMINA. A figura abaixo mostra os valores
quantitativos

alcançados

a

partir

das

leituras

em

espectrofotômetro

(GeneQuant).
Tabela 2. Concentração RNA total extraido de sementes de pinhão manso em
diferentes fases de desenvolvimento. DAF – Dias após florescimento.
-1

Amostra

Concentração (ng.L )

15 DAF

112

20 DAF

127,6

25 DAF

671,2

30 DAF

494,4

35 DAF

532,4

40 DAF

477,6

5.2 - DADOS GERAIS DO SEQUENCIAMENTO E ANOTAÇÃO
As reads “brutas”, geradas a partir do sequenciamento em plataforma
HiSeq 2000 (ILLUMINA), foram analisadas quanto a qualidade e agrupadas em
contigs para posterior anotação. Foram lidas 3,5 e 2,85 bilhões de bases a
partir do pool de RNA representativo das fases 15/20 DAF e 25/30 DAF,
respectivamente. Esses valores de bases nucleotídicas foram obtidos a partir
de 43 e 35 milhões de reads brutas sequenciados pelo HiSeq 2000,
respectivamente. Para 15/20 DAF foram montados 48.958 contigs e para 25/30
DAF foram montados 50.679. Foram realizados os BLASTs locais dos contigs.
Aproximadamente 50% das sequências tiveram similaridade com ao menos,
uma entrada no banco de dados não redundante do NCBI (NCBInr). Das
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sequências assinaladas, de 15/20 DAF e 25/30 DAF, 22.062 e 21.579 foram
mapeadas pelo GO, respectivamente. Dessas mesmas sequências, 19.248 e
19.270 foram anotadas pelo banco de dados de enzimas e vias metabólicas
KEGG (Figura 11).

Figura 11. Dados gerais sobre as etapas de sequenciamento e anotação em
BLAST2GO; Gene Ontology (GO); Enzyme Commission Numbers (E.C.); Dias
Após Florescimento (DAF); não anotadas (NA).
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5.3 - DADOS ESTATÍSTICOS DAS ETAPAS DE PROCESSAMENTO PELO
BLAST2GO PARA AS AMOSTRAS DE 15/20 DAF E 25/30 DAF
Resultados similares entre 15/20 e 25/30 DAF foram obtidos nas
análises estatísticas comparativa de seus grupos de contigs gerados. O
processamento dos dados em BLAST2GO gerou informações a respeito da
distribuição de sequências pelo seu valor de E-value, constatando uma grande
representatividade de contigs com E-values abaixo de 1.e-175, valor bem
próximo a “0”, o que indicou um elevado grau de confiabilidade no alinhamento
das sequências (Figura 12). Entre 70 e 95% dos contigs apresentaram valores
altos de porcentagem de similaridade quando comparados com sequências
recuperadas do banco de dados NCBInr (Figura 13). Os contigs também foram
agrupados de acordo com o organismo “top-hit”, fonte das sequências que
foram correspondentes através do BLAST pelo banco de dados NCBInr. Foi
constatado que a maioria dos contigs teve correspondência com sequências
oriundas dos organismos Ricinus communis, seguido de Populus trichocarpa
(pópulos), Vitis vinifera (uva) e, finalmente, Jatropha curcas (Figura 14). A
análise de distribuição de sequências pelo nível de agrupamento GO, revelou
um total de 85.494 produtos gênicos distribuídos entre os subgrupos GO
derivados de processo biológico, função molecular e componente celular
(Figura 15). Verificou-se que a maioria dos contigs foi distribuída entre os
valores de score de 55 a 70, o que indica o grau de homologia entre as
sequências alinhadas (Figura 16). Em relação ao comprimento dos contigs foi
observado que a maioria das sequencias ficou na faixa de 101 a 300 bases de
extensão (Figura 17).
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A)

B)

Figura 12. Distribuição dos contigs com relação a seu valor de E-value. X =
Potência. A) 15/20 DAF B) 25/30 DAF.
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A)

B)

Figura 13. Distribuição dos contigs com relação à porcentagem de similaridade
com sua sequência correspondente no banco do NCBInr. A) 15/20 DAF B)
25/30 DAF.
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A)

B)
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Figura 14. Distribuição dos contigs com relação ao organismo fonte do seu
“top-hit” (sequência recuperada com maior E-value). A) 15/20 DAF B) 25/30
DAF.
A)

B)

Figura 15. Agrupamento dos contigs pelos níveis do GO. A) 15/20 DAF B)
25/30 DAF.
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A)

B)

Figura 16. Distribuição dos contigs conforme seus valores de score. A) 15/20
DAF B) 25/30 DAF.
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A)

B)

Figura 17. Distribuição dos contigs conforme as faixas de comprimento de
sequência. A) 15/20 DAF B) 25/30 DAF.
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5.4 - ANÁLISE COMPARATIVA DAS ANOTAÇÕES GO ENTRE 15/20 DAF E
25/30 DAF
Os contigs blastados foram anotados com relação a três categorias
funcionais de acordo com seus termos GO-slim. Para função molecular 16.219
e 15.729 contigs foram agrupados em 10 categorias diferentes em 15/20 DAF e
25/30 DAF, respectivamente. Essas categorias foram: atividades catalítica,
transportadora, regulação da transcrição, regulação da transdução molecular,
estrutural de moléculas, reguladora de enzimas, reservatória de nutrientes,
antioxidante e carregadora de elétrons e ligação (Figura 18). Foi identificada
uma quantidade similar de contigs relacionados à quase totalidade das
categorias funcionais citadas anteriormente. As exceções foram as categorias
de atividade reservatória de nutrientes, antioxidante e carregadora de elétrons.
Para essas categorias não foi encontrado nenhum contig na amostra de 15/20
DAF. Para 25/30 DAF foram encontrados 37, 120 e 333 contigs,
respectivamente (Figura 18).
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Figura 18. Distribuição dos contigs pelas categorias relacionadas à função
molecular

Para Processo Biológico 13.752 e 13.148 contigs foram agrupados em
13 categorias diferentes em 15/20 DAF e 25/30 DAF, respectivamente. Foram
essas categorias: localização, processo celular, processo metabólico, resposta
a estímulos, processo de desenvolvimento, processos multicelulares do
organismo, regulação biológica, organização de componentes celulares,
reprodução, sinalização, crescimento, morte e processos multi-organismo
(Figura 19). Foi identificada uma quantidade aproximadamente similar de
contigs

relacionados

às

categorias

de

processos

biológicos

citadas

anteriormente entre 15/20 e 25/30 DAF (Figura 19).
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Figura 19. Distribuição dos contigs pelas categorias relacionadas a processo
biológico.
Com relação a componente celular 13.471 e 12.889 contigs foram
agrupados em 16 categorias diferentes em 15/20 DAF e 25/30 DAF,
respectivamente. Os componentes foram: célula, organelas, plastídios, núcleo,
mitocôndria, vacúolo, complexo macromolecular, retículo endoplasmático,
lúmen entre membranas, lúmen nuclear, região extracelular, aparato do
complexo de Golgi, citoesqueleto, peroxissomo, microcorpos e endossomo
(Figura 20). Foi identificada uma quantidade aproximadamente similar de
contigs relacionados aos componentes celulares citadas anteriormente ao se
comparar os pools de RNA representativos de 15/20 e 25/30 DAF (Figura 20).
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Figura 20. Distribuição dos contigs pelas categorias relacionadas à
componente celular

5.5 - ANÁLISE DOS CONTIGS QUANTO A SUA DEFINIÇÃO FUNCIONAL
PELO KEGG
Os contigs que apresentaram homólogos na análise de BLAST foram
confrontados no banco de dados KEGG para recuperar informações
relacionadas a seu envolvimento com funções características e vias
metabólicas. Por conseguinte, foram encontrados 141 mapas metabólicos, nos
quais se encaixam os contigs blastados para 15/20 DAF e 136 mapas para
25/30 DAF. Dentre as vias recuperadas se destacam as que estão envolvidas
com a biossíntese de lipídios, desde a mobilização de açúcares pelas vias das
pentoses fosfatos e glicolíticas até a formação dos triacilgliceróis no retículo
endoplasmático. Para 15/20 e 25/30 DAF foram assinalados, respectivamente,
151 e 157 contigs relacionados à glicólise e gliconeogênese, 462 e 418
relacionados a metabolismo de amido e sacarose, 82 e 79 à via das pentoses
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fosfato, 100 e 100 a metabolismo de ácidos graxos, 50 e 51 a biossíntese de
ácidos graxos (Figuras 21 e 22), 23 e 27 a alongamento de ácidos graxos, 48 e
56 a biossíntese de ácidos graxos insaturados, 54 e 51 a metabolismo de ácido
α-linolênico, 59 e 58 a metabolismo de ácido linoleico, 72 e 76 a metabolismo
de ácido araquidônico, 134 e 133 a metabolismo de glicerofosfolipídios, 141 e
144 a metabolismo de glicerolipídios e 39 e 35 a metabolismo de lipídios éteres
(Tabela 6). De acordo com o KEGG, a via de biossíntese de ácidos graxos é
composta por 24 enzimas ou complexos enzimáticos, portanto 62,5 e 50% do
total desta via foi preenchida a partir dos contigs identificados das amostras
15/20 e 25/30 DAF, respectivamente (Figuras 21 e 22). Essa diferença se deve
a ausência de contigs correspondentes às enzimas 3-hidroxidecanoil-(acp)
desidratase, crotonoil-(acp) hidratase e beta-cetoacil-(acp) sintase II em 25/30
DAF (Tabela 6).

Tabela 3. Enzimas assinaladas para o transcriptoma das sementes de
pinhão manso, que estão envolvidas nas vias de biossíntese de lipídios,
desde a mobilização dos açúcares precursores até a formação dos
triacilgliceróis. Inclui informações do número de acesso ao KEGG e do
número de contigs encontrados para cada gene.
Glicólise / Gliconeogênese
Acesso KEGG

Proteína

Nº Contigs/gene
15/20 DAF
9

25/30 DAF
11

ec:2.7.1.11

6-phosphofructokinase

ec:4.1.1.49

Phosphoenolpyruvate carboxykinase (ATP)

5

16

ec:5.1.3.15

Glucose-6-phosphate 1-epimerase

1

1

ec:5.3.1.9

Glucose-6-phosphate isomerase

2

3

ec:5.3.1.1

Triose-phosphate isomerase

4

3

ec:2.7.1.2

Glucokinase

5

7

ec:4.2.1.11

Phosphopyruvate hydratase

5

5

ec:5.1.3.3

Aldose 1-epimerase

10

8

ec:1.1.1.2

Alcohol dehydrogenase (NADP+)

6

0

43

ec:1.1.1.1

Alcohol dehydrogenase

15

13

ec:3.1.3.11

Fructose-bisphosphatase

7

6

ec:6.2.1.1

Acetate---coa ligase

8

7

ec:2.7.2.3

Phosphoglycerate kinase

4

5

ec:4.1.1.1

Pyruvate decarboxylase

3

3

ec:2.3.1.12

Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase

5

5

ec:1.2.1.9

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (NADP+)

2

2

ec:1.2.1.5

Aldehyde dehydrogenase [NAD(P)+]

4

5

ec:1.2.1.3

Aldehyde dehydrogenase (NAD+)

11

13

ec:4.1.2.13

Fructose-bisphosphate aldolase

5

4

ec:1.1.1.27

L-lactate dehydrogenase

1

2

ec:1.2.4.1

Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)

6

6

ec:1.8.1.4

Dihydrolipoyl dehydrogenase

2

2

10

12

ec:1.2.1.12

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
(phosphorylating)

ec:5.4.2.2

Phosphoglucomutase

2

2

ec:5.4.2.1

Phosphoglycerate mutase

9

10

ec:2.7.1.40

Pyruvate kinase

13

10

ec:4.1.1.35

UDP-glucuronate decarboxylase

6

6

ec:2.4.1.1

Phosphorylase

10

9

ec:5.3.1.9

Glucose-6-phosphate isomerase

2

3

ec:2.7.1.4

Fructokinase

12

10

ec:2.7.1.2

Glucokinase

5

7

ec:5.1.3.6

UDP-glucuronate 4-epimerase

5

5

ec:3.2.1.4

Cellulase

22

10

ec:3.2.1.2

Beta-amylase

19

20

ec:3.2.1.1

Alpha-amylase

20

16

ec:3.2.1.67

Galacturan 1,4-alpha-galacturonidase

13

16

ec:3.1.1.11

Pectinesterase

56

37

ec:3.2.1.58

Glucan 1,3-beta-glucosidase

1

0

ec:3.2.1.48

Sucrose alpha-glucosidase

14

0

ec:3.2.1.39

Glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase

29

22

ec:3.2.1.37

Xylan 1,4-beta-xylosidase

5

6

ec:3.2.1.31

Beta-glucuronidase

3

3

ec:3.2.1.28

Alpha,alpha-trehalase

1

0

ec:3.2.1.26

Beta-fructofuranosidase

15

13

ec:3.2.1.21

Beta-glucosidase

48

48

ec:3.2.1.20

Alpha-glucosidase

8

14

ec:3.2.1.15

Polygalacturonase

40

31

Metabolismo do Amido e Sacarose
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ec:2.7.7.9

UTP---glucose-1-phosphate uridylyltransferase

5

5

ec:3.1.3.24

Sucrose-phosphate phosphatase

3

3

ec:3.1.3.12

Trehalose-phosphatase

15

21

ec:2.7.7.27

Glucose-1-phosphate adenylyltransferase

7

6

ec:2.4.1.43

Polygalacturonate 4-alpha-galacturonosyltransferase

17

20

ec:2.4.1.34

1,3-beta-glucan synthase

27

27

ec:2.4.1.25

4-alpha-glucanotransferase

3

3

ec:2.4.1.21

Starch synthase (glycosyl-transferring)

9

9

ec:2.4.1.18

1,4-alpha-glucan branching enzyme

5

5

ec:2.4.1.17

Glucuronosyltransferase

1

2

12

18

ec:2.4.1.15

Alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDPforming)

ec:2.4.1.14

Sucrose-phosphate synthase

13

4

ec:2.4.1.13

Sucrose synthase

11

4

ec:2.4.1.12

Cellulose synthase (UDP-forming)

37
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ec:2.4.1.11

Glycogen(starch) synthase

1

1

ec:1.1.1.22

UDP-glucose 6-dehydrogenase

5

3

ec:5.4.2.6

Beta-phosphoglucomutase

3

3

ec:5.4.2.2

Phosphoglucomutase

2

2

ec:2.7.1.15

Ribokinase

13

7

ec:2.7.1.12

Gluconokinase

1

1

ec:2.7.1.11

6-phosphofructokinase

9

11

ec:2.7.6.1

Ribose-phosphate diphosphokinase

6

6

ec:5.3.1.9

Glucose-6-phosphate isomerase

2

3

ec:5.3.1.6

Ribose-5-phosphate isomerase

5

4

ec:5.1.3.1

Ribulose-phosphate 3-epimerase

2

2

ec:3.1.1.31

6-phosphogluconolactonase

2

4

ec:2.2.1.2

Transaldolase

3

3

ec:2.2.1.1

Transketolase

2

2

ec:3.1.3.11

Fructose-bisphosphatase

7

6

ec:4.1.2.14

2-dehydro-3-deoxy-phosphogluconate aldolase

0

1

ec:4.1.2.13

Fructose-bisphosphate aldolase

5

4

ec:1.1.1.49

Glucose-6-phosphate dehydrogenase

9

8

ec:1.1.1.47

Glucose 1-dehydrogenase

1

1

ec:1.1.1.44

Phosphogluconate dehydrogenase (decarboxylating)

14

15

ec:5.4.2.2

Phosphoglucomutase

2

2

Via das Pentoses Fosfato

Metabolismo de Ácidos Graxos
ec:4.2.1.74

Long-chain-enoyl-coa hydratase

1

0

ec:4.2.1.17

Enoyl-coa hydratase

14

14
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ec:1.14.15.3

Alkane 1-monooxygenase

3

0

ec:1.1.1.1

Alcohol dehydrogenase

15

13

ec:6.2.1.3

Long-chain-fatty-acid---coa ligase

11

11

ec:2.3.1.16

Acetyl-coa C-acyltransferase

2

4

ec:1.2.1.3

Aldehyde dehydrogenase (NAD+)

11

13

ec:2.3.1.9

Acetyl-coa C-acetyltransferase

3

2

ec:1.1.1.35

3-hydroxyacyl-coa dehydrogenase

3

2

ec:1.3.3.6

Acyl-coa oxidase

5

5

ec:6.2.1.20

Long-chain-fatty-acid---[acyl-carrier-protein] ligase

1

1

ec:5.1.2.3

3-hydroxybutyryl-coa epimerase

2

3

ec:1.14.14.1

Unspecific monooxygenase

34

34

ec:1.3.99.3

Acyl-coa dehydrogenase

5

6

ec:5.3.3.8

Dodecenoyl-coa isomerase

4

5

Biossíntese de Ácidos Graxos
ec:1.3.1.9

Enoyl-[acyl-carrier-protein] reductase (NADH)

2

2

ec:4.2.1.60

3-hydroxydecanoyl-[acyl-carrier-protein] dehydratase

1

0

ec:4.2.1.58

Crotonoyl-[acyl-carrier-protein] hydratase

1

0

ec:6.4.1.2

Acetyl-coa carboxylase

9

9

ec:1.1.1.100

3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] reductase

17

24

ec:2.3.1.180

Beta-ketoacyl-acyl-carrier-protein synthase III

1

1

ec:2.3.1.179

Beta-ketoacyl-acyl-carrier-protein synthase II

1

0

ec:2.3.1.86

Fatty-acyl-coa synthase

5

3

ec:2.3.1.41

Beta-ketoacyl-acyl-carrier-protein synthase I

6

6

ec:2.3.1.39

[acyl-carrier-protein] S-malonyltransferase

1

1

ec:6.3.4.14

Biotin carboxylase

4

2

ec:1.14.19.2

Acyl-[acyl-carrier-protein] desaturase

5

2

ec:3.1.2.14

Oleoyl-[acyl-carrier-protein] hydrolase

2

3

Alongamento de Ácidos Graxos
ec:4.2.1.74

Long-chain-enoyl-coa hydratase

1

0

ec:4.2.1.17

Enoyl-coa hydratase

14

14

ec:3.1.2.2

Palmitoyl-coa hydrolase

1

3

ec:2.3.1.16

Acetyl-coa C-acyltransferase

2

4

ec:1.1.1.35

3-hydroxyacyl-coa dehydrogenase

3

2

ec:3.1.2.22

Palmitoyl[protein] hydrolase

3

3

ec:1.3.1.38

Trans-2-enoyl-coa reductase (NADPH)

2

3

Biossíntese de Ácidos Graxos Insaturados
ec:4.2.1.17

Enoyl-coa hydratase

14

14

ec:3.1.2.2

Palmitoyl-coa hydrolase

1

3

ec:1.1.1.100

3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] reductase

17

24

ec:2.3.1.16

Acetyl-coa C-acyltransferase

2

4
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ec:1.14.19.2

Acyl-[acyl-carrier-protein] desaturase

5

2

ec:1.14.19.1

Stearoyl-coa 9-desaturase

2

1

ec:1.3.3.6

Acyl-coa oxidase

5

5

ec:1.3.1.38

Trans-2-enoyl-coa reductase (NADPH)

2

3

Metabolismo de Ácido α-linolênico
ec:5.3.99.6

Allene-oxide cyclase

1

2

ec:4.2.1.92

Hydroperoxide dehydratase

3

3

ec:2.1.1.141

Jasmonate O-methyltransferase

5

3

ec:4.2.1.17

Enoyl-coa hydratase

14

14

ec:3.1.1.32

Phospholipase A1

4

2

ec:2.3.1.16

Acetyl-coa C-acyltransferase

2

4

ec:1.13.11.12

Linoleate 13S-lipoxygenase

11

9

ec:1.3.3.6

Acyl-coa oxidase

5

5

ec:3.1.1.4

Phospholipase A2

7

4

ec:1.3.1.42

12-oxophytodienoate reductase

2

5

ec:1.14.99.33

Delta12-fatty acid dehydrogenase

7

11

ec:1.13.11.12

Linoleate 13S-lipoxygenase

11

9

ec:1.14.14.1

Unspecific monooxygenase

34

34

ec:3.1.1.4

Phospholipase A2

7

4

ec:3.3.2.6

Leukotriene-A4 hydrolase

1

1

ec:3.3.2.10

Soluble epoxide hydrolase

7

8

ec:2.3.2.2

Gamma-glutamyltransferase

3

3

ec:1.14.15.3

Alkane 1-monooxygenase

3

0

ec:1.11.1.9

Glutathione peroxidase

7

11

ec:1.1.1.189

Prostaglandin-E2 9-reductase

9

11

ec:1.1.1.184

Carbonyl reductase (NADPH)

7

7

ec:1.13.11.34

Arachidonate 5-lipoxygenase

0

1

ec:1.14.99.1

Prostaglandin-endoperoxide synthase

1

0

ec:1.14.14.1

Unspecific monooxygenase

34

34

ec:3.1.1.4

Phospholipase A2

7

4

Metabolismo de Ácido Linoléico

Metabolismo de Ácido Aracdônico

Metabolismo de Glicerofosfolipídios
ec:3.1.4.46

Glycerophosphodiester phosphodiesterase

9

10

ec:4.1.1.65

Phosphatidylserine decarboxylase

3

3

ec:3.1.4.4

Phospholipase D

22

20

ec:3.1.4.3

Phospholipase C

2

2

1

1

4

3

ec:2.7.8.11
ec:2.1.1.103

CDP-diacylglycerol---inositol 3phosphatidyltransferase
Phosphoethanolamine N-methyltransferase
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ec:3.1.1.32

Phospholipase A1

4

2

ec:1.1.1.8

Glycerol-3-phosphate dehydrogenase (NAD+)

7

5

1

1

ec:2.1.1.71

Phosphatidyl-N-methylethanolamine Nmethyltransferase

ec:3.1.3.75

Phosphoethanolamine/phosphocholine phosphatase

3

3

ec:2.7.7.41

Phosphatidate cytidylyltransferase

8

7

ec:2.7.7.15

Choline-phosphate cytidylyltransferase

2

2

ec:2.7.7.14

Ethanolamine-phosphate cytidylyltransferase

1

1

ec:2.3.1.51

1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase

10

13

ec:2.3.1.43

Phosphatidylcholine---sterol O-acyltransferase

16

13

ec:1.1.1.94

Glycerol-3-phosphate dehydrogenase [NAD(P)+]

6

4

ec:2.3.1.15

Glycerol-3-phosphate O-acyltransferase

6

13

ec:3.1.3.4

Phosphatidate phosphatase

6

7

ec:2.7.1.107

Diacylglycerol kinase (ATP dependent)

12

18

ec:2.7.8.8

CDP-diacylglycerol---serine O-phosphatidyltransferase

1

0

2

1

ec:2.7.8.5

CDP-diacylglycerol---glycerol-3-phosphate 3phosphatidyltransferase

ec:2.7.8.2

Diacylglycerol cholinephosphotransferase

2

2

ec:1.1.5.3

Glycerol-3-phosphate dehydrogenase

1

1

ec:2.7.1.82

Ethanolamine kinase

3

3

ec:3.1.1.5

Lysophospholipase

3

3

ec:3.1.1.4

Phospholipase A2

7

4

ec:2.7.1.32

Choline kinase

2

2

ec:1.1.3.21

Glycerol-3-phosphate oxidase

1

1

ec:3.1.1.26

Galactolipase

6

2

ec:3.1.1.23

Acylglycerol lipase

7

6

ec:2.4.1.184

Galactolipid galactosyltransferase

1

1

ec:1.1.1.2

Alcohol dehydrogenase (NADP+)

6

0

ec:3.2.1.22

Alpha-galactosidase

5

7

ec:3.13.1.1

UDP-sulfoquinovose synthase

1

1

ec:2.3.1.158

Phospholipid:diacylglycerol acyltransferase

6

8

ec:2.3.1.51

1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase

10

13

ec:2.3.1.20

Diacylglycerol O-acyltransferase

7

3

ec:2.3.1.15

Glycerol-3-phosphate O-acyltransferase

6

13

ec:3.1.3.4

Phosphatidate phosphatase

6

7

ec:2.4.1.46

Monogalactosyldiacylglycerol synthase

2

3

ec:1.2.1.3

Aldehyde dehydrogenase (NAD+)

11

13

ec:2.7.1.107

Diacylglycerol kinase (ATP dependent)

12

18

ec:1.1.1.21

Aldehyde reductase

7

7

Metabolismo de Glicerolipídios
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ec:2.4.1.241

Digalactosyldiacylglycerol synthase

2

2

ec:3.1.1.3

Triacylglycerol lipase

51

45

ec:2.7.1.31

Glycerate kinase

1

1

ec:2.7.1.30

Glycerol kinase

1

1

ec:2.7.1.29

Glycerone kinase

1

1

ec:3.1.4.4

Phospholipase D

22

20

ec:3.1.4.3

Phospholipase C

2

2

ec:3.1.3.4

Phosphatidate phosphatase

6

7

ec:2.7.8.2

Diacylglycerol cholinephosphotransferase

2

2

ec:3.1.1.4

Phospholipase A2

7

4

Metabolismo de Lipídios Éteres

49

Figura 21. Via metabólica relacionada à biossíntese de ácidos graxos (mapa 61). As caixas coloridas correspondem às enzimas
assinaladas, pelo KEGG, para os contigs da amostra 15/20 DAF.
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Figura 22. Via metabólica relacionada à biossíntese de ácidos graxos (mapa 61). As caixas coloridas correspondem às enzimas
assinaladas, pelo KEGG, para os contigs da amostra 25/30 DAF.
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6 – DISCUSSÃO

6.1 - SEQUENCIAMENTO EM PLATAFORMA HISEQ 2000 (ILLUMINA)
Considerando as características de rusticidade e produtividade de óleo
do pinhão manso, que o torna um grande potencial no fornecimento de matéria
prima para produção de biocombustíveis, os transcritos correspondentes a
15/20 e 25/30 DAF da semente foram sequenciados. O objetivo do
sequenciamento foi ampliar os bancos de dados genômicos do pinhão manso,
em especial os representativos do transcriptoma das sementes referentes a
biossintese de óleo em sementes, de forma a dar suporte teórico aos estudos
relacionados à biossíntese de triacilglierol. Apesar da plataforma de
sequenciamento HiSeq2000 gerar reads de tamanho reduzido, em comparação
a outros métodos de sequenciamento, como o “454”, o volume de dados, em
pares de bases, ao final de uma corrida é muito maior. Neste trabalho foram
gerados aproximadamente 3Gpb para dois pools de transcritos, enquanto no
estudo

realizado

por

King

et

al.

(2011),

usando

a

plataforma

de

pirosequenciamento 454 foi gerado 46 Mpb, em uma corrida. Em um trabalho
mais recente, publicado em 2012, foi utilizada a plataforma de sequenciamento
“ILLUMINA GAII” para ampliar o número de sequências do genoma de pinhão
manso nos bancos de dados, nesse estudo o número de sequências geradas
variou de 3,03 a 6,07 milhões, entre 7 fases do desenvolvimento da semente
de pinhão manso analizadas (JIANG et al., 2012).
O número maior de contigs que correspondeu as sequências oriundas
de Ricinus communis, Populus trichocarpa e Vitis vinifera foi esperado pois os
genomas dessas espécies foram melhor caracterizados e se encontram
publicados nos bancos de dados publicos de pesquisas. De maneira contrária,
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até o momento o genoma de Jatropha curcas só foi parcialmente sequenciado.
Contudo, grupos de pesquisadores estão desenvolvendo pesquisas para
preencher essa lacuna e, a cada dia, mais sequências de EST são depositadas
em banco de dados (SATO et al., 2011). Do número total de contigs analisados
pelo BLAST quase a metade não foi assinalado pelo banco de dados NCBInr
(24.968 de 15/20 DAF e 27.366 de 25/30 DAF), o que sugere um acréscimo
significativo de sequências que ainda não foram caracterizadas oriundas de
Jatropha curcas. Portanto, tanto as sequências que não foram assinaladas
quanto as que tiveram correspondência positiva terão grande utilidade para a
realização de estudos moleculares relacionados ao metabolismo dos ácidos
graxos e ao acúmulo de triacilgliceróis em sementes, além de todas as outras
rotas metabólicas pertinentes aos processos fisiológicos dos tecidos das
sementes.

6.2 - METABOLISMO DE LIPÍDIOS
Genes envolvidos em diversas vias metabólicas comuns a organismos
vegetais, foram sequenciados nos pools de RNA de sementes de pinhão
manso. Esses genes estão relacionadas tanto a metabolismo primário quanto
às vias secundárias. Os genes envolvidos no metabolismo de biomoléculas
maiores foram identificados. Esses genes estão relacionadas a componentes
estruturais e de armazenamento das células. São moléculas poliméricas de
carboidratos que compõem parede celular, além de proteínas e lipídios que são
estocados em compartimentos intercelulares para uso posterior (GALLARDO et
al., 2007). Os 19.248 e 19.270 contigs anotados pelo KEGG para 15/20 e 25/30
DAF cobriram significativamente todas as vias que estão envolvidas nos

53

processos metabólicos de biossíntese de óleo em vegetais (WALLIS;
BROWSE, 2010). Apesar da falta de informação sobre os níveis de expressão
de cada contig identificado nesse trabalho, foi possível elucidar o número de
contigs que correspondeu a diversos genes relacionados ao metabolismo de
lipídios. A avaliação comparativa do número de contigs entre 15/20 e 25/30
DAF destacou genes que codificam para proteinas chaves dos processos
metabólicos em sementes de pinhão manso. A identificacao de 6 contigs para a
enzima álcool desidrogenase (NADP+) em 15/20 DAF e nenhum em 25/30
DAF, indica uma maior atividade fermentativa, visando a produção de ATP,
durante os estágios iniciais do desenvolvimento da semente de pinhão manso.
Adicionalmente, a identificacão no pool representativo de 25/30 DAF de um
maior número de contigs para o gene da fosfoenolpiruvato carboxiquinase
(ATP) indica uma maior atividade na síntese de glicose nessas amostras em
comparacão com as de 15/20DAF. Isso porque esta enzima converte o
oxaloacetato em fosfoenolpiruvato durante a gliconeogênese. Portanto, a
presença

dos

genes

para

álcool

desidrogenase

e

fosfoenolpiruvato

carboxiquinase sugere uma atividade metabólica para as vias fermentativas e
da gliconeogênese, respectivamente.
Com relação ao metabolismo de amido e sacarose foram identificados 1,
14 e 1 contigs para os genes glicano 1,3-beta-glicosidase, sacarose alfaglicosidase e alfa,alfa-trehalase, respectivamente, em 15/20 DAF e nenhum
desses contigs em 25/30 DAF. A glicano 1,3-beta-glicosidase libera alfaglicoses a partir de 1,3-beta-glicano, a sacarose alfa-glicosidase converte a
sacarose em beta-D-frutose e alfa-D-glicose, e a alfa,alfa-trehalase libera Dglicose a partir da trealose (http://www.genome.jp/kegg/). A presença desses
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genes nas amostras analisadas indica uma forte atividade na produção de
unidades de glicose a partir de sacarídeos nas células das sementes de pinhão
manso em 15/20 DAF. Com relação ao metabolismo das pentoses fosfato o
único resultado distinto na comparação entre os contigs identificados em 15/20
e 25/30 DAF foi a presença do gene para 2-deidro-3-deoxi-fosfogliconato
aldolase em 25/30 DAF (1 contig) e nenhum em 15/20 DAF. A 2-deidro-3deoxi-fosfogliconato aldolase converte 2-deidro-3-deoxi-D-gliconato 6-fosfato
em piruvato, o qual entra na via glicolítica (http://www.genome.jp/kegg/). De
acordo com a análise comparativa dos genes relacionados à biossíntese de
ácidos graxos, foi revelado que 62,5 e 50% dessas vias foram preenchidas por
contigs identificados a partir do sequenciamento de cDNA das sementes de
pinhão manso de 15/20 e 25/30 DAF, respectivamente. Dos contigs
identificados, 3-hidroxidecanoil-[acp] desidratase (1 contig), crotonoil-[acp]
hidratase (1 contig) e beta-cetoacil-[acp] sintase II (1 contig) estavam presentes
apenas em 15/20 DAF. As proteínas 3-hidroxidecanoil-[acp] desidratase e
crotonoil-[acp] hidratase foram recentemente revisadas pelo “KEGG” e
substituídas por 3-hidroxiacil-[acp] desidratase, a qual converte um (3R)-3hidroxiacil-[acp] em um trans-2-enoil-[acp] durante o processo de formação da
cadeia hidrocarbonada dos ácidos graxos (http://www.genome.jp/kegg/). Já a
beta-cetoacil-[acp] sintase II é uma transferase responsável pela reação que
transfere dois carbonos do malonil-[acp] para um grupo acil graxo em formação
(http://www.genome.jp/kegg/). Para o processo de alongamento dos ácidos
graxos, dentre os contigs identificados em 15/20 e 25/30 DAF, um contig para o
gene da long-chain-enoyl-CoA hydratase foi achado apenas em 15/20 DAF.
Essa enzima é responsável em converter um (3S)-3-Hidroxiacil-CoA em um
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trans-2,3-Desidroacil-CoA com a liberação de uma molécula de água,
promovendo a adição de uma dessaturação entre o carbono 2 e 3 da cadeia
carbônica dos ácidos graxos (http://www.genome.jp/kegg/). Não houve
discriminação entre os genes identificados a partir dos contigs ligados a
processos biossíntese de ácidos graxos insaturados, metabolismo de ácido αlinolênico, metabolismo de ácido linoléico e metabolismo de lipídios éteres
entre 15/20 e 25/30 DAF. No entanto, foi encontrado seis contigs relacionados
ao gene da álcool desidrogenase (NADP+) em 15/20 DAF e nenhum em 25/30
DAF, o que sugere uma via alternativa para a síntese de glicerol a partir do Dgliceraldeído, com a redução de NADP+ em NADPH + H+, durante o
metabolismo de lipídios (http://www.genome.jp/kegg/).
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7 - CONCLUSÕES
Os genes identificados a partir do sequenciamento cobriu diversas vias
metabólicas durante o desenvolvimento inicial das sementes de pinhão manso,
incluindo as vias relacionadas ao metabolismo de lipídios.
Esse trabalho vai acrecentar um volume significativo de dados genômicos aos
banco de dados de pinhão manso.
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CAPÍTULO II
IDENTIFICAÇÃO E PERFIL PROTEICO COM ANÁLISE QUANTITATIVA DE
ÁCIDOS GRAXOS DURANTE O DESENVOLVIMENTO DAS SEMENTES DE
JATROPHA CURCAS
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8 - MATERIAL E MÉTODOS

8.1 - DOSAGEM DE ÁCIDOS GRAXOS
Aproximadamente 7 sementes, representativas de cada fase do
desenvolvimento, foram maceradas, na presença de nitrogênio líquido até
adquirir a aparência de pó bem fino. Foram pesados 500 mg desse pó e
depositados em microtubo de 2 mL ao qual foi adicionado 1,5 ml de éter de
petróleo e agitado por 5 minutos em vortex. O homogeneizado foi centrifugado
a 13.000 rpm por 5 minutos e o sobrenadante transferido para um novo tubo. A
solução foi deixada secando, à temperatura ambiente, por 12 horas dentro de
capela de exaustão para remover o solvente, que é volátil. Os ácidos graxos
livres contidos na solução remanescente foram metilados seguindo o protocolo
decrito pela empresa “MARS Cacau” para o preparo da amostra integral de
gordura (R&D DEPARTMENT – METHODS OF ANALYSIS). Um microlitro do
preparado foi injetado em aparelho de cromatografia gasosa acoplado a
espectrômetro de massas (GC-MS) da marca “Shimadzu” visando a
identificação e a quantificação dos ácidos graxos presentes no material
biológico. O perfil cromatográfico de cada corrida foi confrontado com o perfil
observado para um padrão pré-estabelecido (típico padrão cromatográfico “Nu
Check 68C Standard”). Para análise foram isolados os sinais referentes aos
seguintes ácidos graxos: ácido palmítico (16:0), ácido palmitoléico (16:1), ácido
esteárico (18:0), ácido oléico (18:1), ácido linoléico (18:2) e ácido α-linolênico
(18:3). A abundância de cada ácido graxo foi determinada em percentual do
total de ácido graxo para cada coleta, analisada em triplicata.
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8.2 - EXTRAÇÃO DE PROTEÍNAS
As proteínas foram extraídas pelo método estabelecido por Pirovani et
al. (2008). Resumidamente o material biológico, pulverizado por maceração em
nitrogênio líquido, foi ressuspendido em solução contendo 0,07% de βmercaptoetanol, 5 mmol.L-1 de EDTA e acetona absoluta. O material foi
sonicado 3 vezes por 7 segundos cada, com intervalos de 7 segundos de
repouso no gelo. Nos pulsos foi utilizado 70% de amplitude em Ultrassonic
Processor (Gex 30). Após sonicação, o material foi centrifugado por 12 minutos
a 13.000 rpm a 4oC. Esse passo de lavagem foi repetido 3 vezes. Em seguida
o precipitado foi ressuspendido em solução contendo 10% de ácido
tricloroacético (TCA), 0,07% de β-mercaptoetanol e acetona absoluta, sonicado
de acordo com o programa do passo anterior e centrifugado por 12 minutos a
13.000 rpm, sendo então o sobrenadante descartado. Esta etapa foi repetida 3
vezes visando remover a coloração amarelada do pellet (precipitado). O pellet
remanescente foi ressuspendido em solução contendo 10% de TCA e 0,07%
de β-mercaptoetanol em água, sonicado 1 vez com pulsos de 7 segundos a
50% de amplitude e centrifugado por 12 minutos a 13000 rpm. Por fim, o pellet
foi lavado com 80% de acetona e 0,07% de β-mercaptoetanol em água, agitado
em vortex, centrifugado por 12 minutos a 13000 rpm e seco à vácuo por 3
minutos. Em seguida foram adicionados 800 l de SDS-Denso [contendo 100
mmol.L-1 Tris-HCl pH 8,0, 30% de sacarose, 2% de Dodecil Sulfato de Sódio
(SDS) e 5% de β-mercaptoetanol em água], e procedeu-se a sonicação por 3
segundos a 50% de amplitude e incubado por 10 minutos em gelo. Foram
acrescentados 800 l de fenol tamponado (pH 8,0), agitado suavemente por 40
minutos e centrifugado por 12 minutos a 13000 rpm. A fase fenólica foi coletada
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e transferida para um tubo novo de 15 ml no qual se seguiu a precipitação das
proteínas em 5 volumes de solução contendo 0,1 mol.L -1 de acetato de amônio
em metanol, e incubada durante 12 horas a -20°C. Por fim, o pellet foi lavado 3
vezes com a solução anterior, 2 vezes com acetona gelada e 1 vez com etanol
a 70% (PIROVANI et al., 2008). Para aumentar a pureza das proteínas o pellet
foi tratado com o kit 2D clean up (GE Healthcare) seguindo as recomendações
do fabricante. O produto final da extração foi ressuspendido em tampão de
reidratação (7 mol.L-1 uréia, 2 mol.L-1 de tiouréia, 2% de CHAPS e 0,002% de
azul de bromofenol) e armazenado a -20°C para posteriores aplicações. A
concentracão das proteínas nas amostras foi determinada por quantificação
utilizando o 2D Quant kit (GE Healthcare), sendo a curva de concentração
padronizada com albumina de soro bovino (BSA).

8.3 - ELETROFORESE 1D
Quarenta g de proteínas, solubilizadas em tampão de amostra
(Laemmli, 1970), representativas de cada fase do desenvolvimento da
semente, foram resolvidas em eletroforese SDS-PAGE utilizando sistema
Omniphor (LAEMMLI, 1970). Foi preparado um gel de poliacrilamida a 12,5%,
para migração das amostras de proteínas do pinhão manso juntamente com o
marcador padrão de peso molecular (GE Healthcare). O gel foi mergulhado em
tampão de corrida 1X (0,25 mol.L-1 de Tris-HCl pH 8,5, 1,92 mol.L-1 de glicina e
1% de SDS) e a minicuba de eletroforese foi conectada a uma fonte de
alimentação na qual foi estabelecida o seguinte programa de corrida: 150 V a
50 mA por 1 hora e meia. Após a corrida, o gel foi transferido para uma solução
de fixação (10% de ácido acético e 40% de etanol) onde permaneceu imerso
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por 30 minutos. O gel foi então transferido para solução azul de coomassie
coloidal (NEUHOFF et al., 1988) onde permaneceu imerso por 24 horas. Após
esse período o gel foi descorado com água deionizada autoclavada por 2 dias.

8.4 - ELETROFORESE EM GEL 2DE
Alícotas contendo 350 g de proteínas, 2% de anfólitos e um volume
necessário de tampão de reidratação, acrecido de 8 mmol.L -1 de DTT, para um
volume final de 250 l, foram preparadas para serem submetidas a focalização
isoelétrica (IEF) em tiras de gel com 13 cm e gradiente de pH 3-10 NL
(GeHealthCare). Alícotas em triplicata foram depositadas em “sarcófagos”
(Strip Holer – GeHealthCare) juntamente às tiras de gel e colocadas em
sistema de eletroforese Ettan IPGphor 3 (GE Healthcare), controlado pelo
software Ettan IPGphor 3. Foi estabelecido um programa de corrida composto
das seguintes etapas: 12 horas de reidratação, 1 hora a 300 Vh, 1 hora a 600
Vh, 1 hora a 1.000 Vh, 1 hora a 8.000 Vh e 1 hora a 32.000 Vh, todas a 50 µA
por tira a 20°C. Após a corrida, as tiras foram retiradas dos sarcófagos e
permaneceram por 15 minutos submersas sob agitacão em tampão de
equilíbrio [6 mol.L-1 de uréia, 30% (w/v) de glicerol, 2,5% (w/v) de SDS, 1% de
DTT e 50 mmol.L-1 de Tris-HCl pH 8,6]. Em seguida as tiras foram imersas no
mesmo tampão de equilíbrio contendo 2,5% de iodoacetamida no lugar do DTT
e deixadas sob agitação por mais 15 minutos. Por fim, as tiras foram
submersas em tampão de corrida 1X, onde ficaram sob agitação por 15
minutos.
Para a eletroforese na segunda dimensão foram preparados géis de
poliacrilamida a 12.5%, nos quais as tiras de gel foram colocadas, em sua
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extremidade superior, e seladas com gel de agarose a 0,8%. Na extremidade
contendo a marcação positiva das tiras de gel foi acoplado um pedaço de papel
filtro embebido com o marcador de peso molecular (GE Healthcare). O aparato
foi montado em sistema Ruby SE600 (GE Healthcare) e conectado a uma fonte
de alimentação na qual foi digitado o seguinte programa de corrida para cada
gel: 15 minutos a 15 mA, 30 minutos a 40 mA e 3:30 horas a 50 mA. Ao final da
corrida, os géis foram removidos cuidadosamente das placas e mergulhados
em solução de fixação, e deixados sob agitação por 40 minutos. Em seguida, a
solução de fixação foi retirada, seu excesso removido com água deionizada
estéril, e foi adicionado o corante azul de coomassie coloidal (Neuhoff et al.,
1988). Os géis foram corados durante 5 dias e descorados durante 4 dias, com
trocas periódicas de água.

8.5 - ANÁLISES DE IMAGENS E EXCISÃO DOS SPOTS DO GEL
Após a coloração os géis foram digitalizados em sistema Image Scanner
II (GE Healthcare) com o auxílio do software Labscan. Os arquivos da
digitalização foram abertos em software Image Master 2D Platinum 7.0 (GE
Healthcare) para análise das imagens. Para tal foi utilizada a ferramenta de
detecção automática dos spots e ajustado os parâmetros de “smooth” para 6,
de “saliency” para 60 e área mínima para 5. Esses ajustes possuem a
finalidade de reconhecer e traçar a área dos spots de forma mais efetiva, sem
perda de informações devido ao background. Foram feitas correções manuais
nas imagens para remover marcações indevidas, ajustar o contorno dos spots
e confirmar a correspondência entre os géis de cada triplicata. Em seguida
foram traçadas nas imagens as coordenadas referentes à faixa de pI e peso
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molecular. Por fim foram geradas as tabelas reportando informações
estatísticas sobre o número e as diferenças dos volumes médios dos spots
entre os géis dos respectivos estágios de maturação. Os géis 2-DE foram
colocados sobre um transiluminador de luz branca fluorescente no qual foi
conduzida a extração do máximo de spots que poderiam ser visualizados.

8.6 - DIGESTÃO TRÍPTICA DAS PROTEÍNAS
Cada spot visualizado foi excisado do gel 2-DE com o auxílio de um
bisturi de ponta fina e colocado em microtubo de 1,5 ml. Os géis foram
cortados em pedaços menores e descorados 3 vezes mediante a adição de
solução contendo 25 mmol.L-1 de NH4HCO3 e 50% de acetonitrila (ACN) em
pH 8, sob agitação por 10 minutos. Após serem descorados, os géis foram
lavados com água deionizada estéril. O sobrenadante foi descartado e uma
solução de ACN absoluta foi adicionada para desidratar o gel. Para retirar o
resquício da solução anterior os pedaços de gél foram secos à vácuo durante
20 minutos. Após a secagem, o gel foi coberto com solução de tripsina a 15
µg.ml-1, ressuspendida em 25 mmol.L-1 de NH4CO3, e incubado no gelo por 10
minutos. Foi adicionada solução contendo 25 mmol.L-1 de NH4CO3 até encobrir
o gel, já reidratado com tripsina, e incubado a 37°C por 16 horas. Os peptídeos
foram extraídos do gel em solução contendo 50% de ACN e 5% de ácido
trifluoroacético (TFA), agitados suavemente por 30 minutos e transferido para
um tubo novo. Por fim, a solução contendo os peptídeos foi concentrada, à
vácuo, até um volume de 25 l para posterior injeção em espectrômetro de
massas.
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8.7 - PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS EM NANO ESI-Q-TOF MICRO
Os peptídeos trípticos resultantes da etapa de digestão foram analisados
em cromatógrafo líquido UPLC nano Acquity (WATERS) acoplado a um
equipamento

de

espectrometria

de

massas

ESI-Q-TOF

(WATERS).

Primeiramente, 4,5 µl de cada amostra peptídica foram carregados em coluna
de fase-reversa, Octadecil Silano (C18), que suporta partículas de 5 µm e
possui 180 µm de diâmetro por 20 mm de comprimento. Na sequência, os
peptídeos passaram por uma segunda coluna C18 de 1,7 µm e 100 µm por 100
mm. Na primeira coluna os peptídeos foram agregados para remoção de
impurezas, e na segunda eles foram fracionados, tudo isso em um fluxo de
corrida em fase móvel de 0,6 µL.min-1 fechando num tempo total de 50
minutos. O agregamento dos peptídeos em coluna C18 é baseado nos seus
graus de polaridade. Partindo desse pressusposto foi estabelecido um
gradiente ascendente de acetonitrila, que é um solvente polar, permitindo a
eluição gradual e fracionamento dos mesmos. Para tanto, uma solução a 1%
de acetonitrila foi bombeada na coluna durante 1 minuto, em seguida, a
concentração de acetonitrila foi aumentando gradativamente de 1 a 50%
durante 40 minutos, seguido de 50 a 85% em 5 minutos, estabilizando em 85%
por 2 minutos e finalizando a 1% por 3 minutos. As frações peptídicas foram
conduzidas em sistema de ionização por eletrospray alimentada por uma
voltagem de 3000 v. Os peptídeos foram ionizados positivamente, analizados
em aparato “Hexapolo Magnético/Tempo de Vôo” e fragmentados, para análise
ms/ms, em câmara com energia de colisão alternando entre 20 e 95 eV,
preenchida com gás hélio.

65

8.8 - BUSCA DE CORRESPONDÊNCIA EM BANCOS DE DADOS
O “fingerprint” MS/MS dos peptídeos detectados no espectrômetro de
massas

foram

confrontados

no

banco

de

dados

do

“SWISSPROT”

(http://www.uniprot.org/downloads) pelo software Proteinlynx Global Server
(PLGS) seguindo os parâmetros descritos na figura 23. Os espectros foram
processados em “MASCOT” contra o banco “NCBInr” com tolerância de
massas dos peptídeos de 0,6 Da e tolerância de massa ms/ms de 0,3 Da.

Figura 23. Parâmetros default do PLGS usados na identificação de proteínas a
partir do banco de dados “SWISSPROT”.
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9 – RESULTADOS

9.1 - DOSAGEM DE ÁCIDOS GRAXOS
As dosagens dos ácidos graxos presentes em sementes de pinhão
manso revelaram que existe um incremento na concentração de Ácido Oléico
(18:1) ao longo do desenvolvimento e uma diminuição drástica na
concentração de Ácido α-Linolênico (18:3). A concentração de Ácido Linoléico
(18:2) se manteve alta e sem variações significantes durante todo o processo
de desenvolvimento. A concentração de Ácido Esteárico (18:0) teve um leve
aumento durante todo o período. Foi observado um leve incremento na
concentração de Ácido Palmitoléico (16:1) até 25 DAF começando então a
diminuir até 40 DAF. A concentração de Ácido Palmítico (16:0) teve uma
pequena queda de 15 a 40 DAF (Figura 24).

Figura 24. Perfil de acúmulo dos ácidos graxos ao longo do desenvolvimento
das sementes de pinhão manso.
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9.2 - PERFIL DE PROTEÍNAS EM GEL 1D
O perfil de proteínas totais extraídas de sementes de pinhão manso foi
revelado via separação das proteínas em gel de poliacrilamida SDS-PAGE. A
análise do padrão de bandeamento protéico revelou que apesar de existir
proteínas compreendidas entre 10 e 200 KDa, a maioria das bandas protéicas
foram agrupadas entre 25 e 100KDa. Foi observado também que o perfil
protéico sofre pequenas modificacões quando se compara as amostras
repreentativas de 15, 20 e 25 dias após o florescimento (DAF). No entanto, a
partir de 30 DAF, mudanças abruptas ocorrem em nível tanto de abundância
quanto de diversidade protéica. Os perfis proteicos das amostras de 30, 35 e
40 DAF foram bem similares sendo que, para esses estágios do
desenvolvimento de sementes, as três bandas mais abundantes tiveram
massas aproximadas de 30, 20 e 17,5 KDa (Figura 25).
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Figura 25. Perfil eletroforético das proteínas extraídas de 15, 20, 25, 30, 35 e
40 dias após o florescimento. Mw corresponde ao padrão de massa molecular,
cuja massa de cada banda está indicada à esquerda da imagem. As setas em
vermelho indicam as três bandas mais abundantes dos três últimos estágios de
desenvolvimento, com MM aproximadas de 30, 20 e 17,5 KDa, de cima para
baixo.

9.3 - MAPAS PROTEICOS DE REFERÊNCIA OBTIDOS A PARTIR DE GÉIS
2DE
A eletroforese em gel 2D de poliacrilamida, de cada estágio do
desenvolvimento das sementes de pinhão manso revelou perfis proteicos com
diversas mudanças temporárias a respeito da diversidade e abundância de
proteínas (Figura 26). Os resultados obtidos a partir dos géis bidimensionais
confirmam as mudanças visualizadas no gel 1D. As amostras referentes a 15,
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20 e 25 DAF demonstraram um perfil proteômico similar, porém diferente das
amostras de 30, 35 e 40 DAF. Uma grande quantidade de spots podem ser
visualizados nos géis que correspondem aos três primeiros estágios do
desenvolvimento, principalmente no intervalo de 97 a 30 kDa. Já nos géis que
correspondem aos três estágios mais tardios do desenvolvimento, podemos
visualizar uma diminuição abrupta no perfil de expressão dessa grande
diversidade de spots. No entanto, surgiram diversos spots exclusivos, que não
foram identificados, se destacando pela abundância elevada de suas proteínas
correspondentes.
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Figura 26. Mapas proteômicos dos seis estágios do desenvolvimento das sementes de pinhão manso. 15, 20, 25, 30, 35 e 40
DAF. Foi utilizado o marcador de massa molecular na faixa de 97 a 14,4 kDa e um gradiente de pH imobilizado na faixa de 3 – 10
NL em tiras de 13 cm de comprimento.
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9.4 - ANÁLISE DAS IMAGENS DOS GÉIS 2DE
As triplicatas dos mapas proteômicos dos estágios 15, 20 e 25 DAF
foram alinhadas entre si pelo software Image Master 2D Platinum 7.0 (GE
Healthcare) e tratadas para remoção de marcações indesejadas e inclusão de
coordenadas.
O resultado da análise de distribuição dos spots entre os géis dos três
estágios iniciais do desenvolvimento das sementes de pinhão manso foram
plotados em um Diagrama de Venn. Essa representação mostra a quantidade
de spots que são exclusivos e quais são comuns entre os estágios 15, 20 e 25
DAF (Figura 27).

Figura 27. Distribuição dos spots entre os géis de 15, 20 e 25 DAF, com
relação ao desenvolvimento das sementes de pinhão manso.
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9.5 - DISTRIBUIÇÃO DOS SPOTS DE PROTEÍNAS CONFORME SEUS
PONTOS ISOELÉTRICOS (pI) E SUAS MASSAS MOLECULARES (MM)
De acordo com a análise de distribuição das proteínas, conforme os
pontos isoelétricos (pI) dos spots visualizados nos géis bidimensionais, foi
constatado que, para 15 DAF, houve uma maior predominância de proteínas na
faixa de pI entre 7,1 a 8 com 195 spots, em 20 DAF tiveram 179 spots que se
estabeleceram na faixa de pH entre 5,1 a 6, e para 25 DAF 222 spots se
concentraram na faixa de pH de 6,1 a 7 (Tabela 7) (Figura 28).

Figura 28. Distribuição dos spots conforme seus pontos isoelétricos gerados
pelo software Image Master 2D Platinum 7.0. Em 15, 20 e 25 DAF.

Com relação à análise de distribuição das proteínas conforme suas
massas moleculares verificou-se o seguinte: para 15 DAF, 434 spots
localizaram-se na faixa de 30,1 a 66 KDa, para 20 DAF 211 spots se
concentraram na faixa de 30,1 a 45 KDa, e para 25 DAF 688 spots se
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estabeleceram na faixa de 30,1 e 97 KDa (Tabela 8) (Figura 29). Portanto, de
maneira geral, foi constatada a presença de proteínas de alto e médio peso
molecular durante os três estágios iniciais de desenvolvimento das sementes.

Figura 29. Distribuição das proteínas conforme seus pesos moleculares. Em
15, 20 e 25 DAF.

9.6 - IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS PROTEÔMICOS
Devido ao grande número de spots presentes no gel para 25 DAF, este
foi escolhido como referência para e identificação das proteínas por meio de
espectrometria de massas (EM). Dos 888 spots marcados no gel de 25 DAF,
286 foram excisados e suas proteínas tratadas com tripsina para digestão. Das
286 amostras de proteínas digeridas, 197 foram injetadas no EM para
identificação. Os espectros de cada amostra de proteínas gerados pelo EM
foram processados e confrontados, pelo MASCOT, com o banco de dados
NCBInr. Sendo assim, foram encontradas homologias para 131 proteínas
corridas no EM. As informações sobre as identidades das amostras corridas no
EM, mais seus números de acesso ao banco de dados NCBI, estão dispostas
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na tabela 9. Foram identificadas nessa análise 12 proteínas envolvidas no
metabolismo de lipídios, entre elas temos: álcool desidrogenase (gi|71793966),
enoil-CoA

hidratase

(gi|224088081),

acetil-CoA-aciltransferase

C

(gi|257815409), aldeído desidrogenase (NAD +) (gi|134285028), proteína
transportadora

de

acil

beta-cetoacil

sintase

I

(gi|116248667),

biotina

carboxilase (gi|238837063), acetil-CoA carboxilase (gi|238837063), enoil-CoA
hidratase (gi|224088081) e fosfolipase D (gi|281494540).

Tabela 4. Agrupamento das proteínas identificadas pelo banco de dados
NCBInr, juntamente com suas informações sobre ponto isoelétrico (pI), massas
moleculares (MM), Nº de peptídeos (p), cobertura (cob.) e Score.
Nº
SPOT

Nº Acesso

Proteína

pI

MM
(Da)

p

Cob.
Score
%

5

gi|120676

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase

7,4

38701

3

11

122

34

gi|255559184

Selenium-binding protein

5,9

52185

4

8

199

43

gi|115477529

Pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring)

4,9

37051

8

14

180

48

gi|255540341

Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase

8,0

36477

7

21

423

49

gi|225438145

Malate dehydrogenase

7,6

36355 10

20

362

55

gi|357506033

Proliferation-associated protein 2G4

7,7

45245

4

13

134

56

gi|353259703

Glyeraldehyde 3-phosphate dehydrogenase

7,7

38229 17

27

436

57

gi|353259703

Glyeraldehyde 3-phosphate dehydrogenase

7,9

38058 13

20

390

61

gi|211906466

Serine hydroxymethyltransferase

8,0

47764 32

34

804

101

gi|3738257

Cytosolic phosphoglycerate kinase 1

6,1

40924

4

11

109

111

gi|134285028

Betaine-aldehyde dehydrogenase

5,3

58900

1

134

gi|3319355

Chaperonin containing TCP-1 complex gamma chain

6,7

61067

2

3

59

136

gi|8134568

5-methyltetrahydropteroyltriglutamate homocysteine
methyltransferase

6,9

75742

2

3

121

72

75

215

gi|257219562

Annexin-like protein

7,8

30609 44

61

1384

225

gi|118487990

Unknown

7,2

33210

3

8

96

226

gi|255577354

Receptor for activated protein kinase C

8,1

32008 12

29

397

232

gi|356557199

Fructokinase-2-like

5,1

35830

9

16

271

233

gi|255554204

Potassium channel beta

7,8

33960

2

7

67

237

gi|297850846

Oxidoreductase

7,1

35711

2

8

81

238

gi|15225954

Translation initiation factor 3 subunit I

8,1

34611

5

13

192

242

gi|255566555

Malate dehydrogenase

6,6

36886 19

39

539

243

gi|255638886

Unknown

6,3

37051

7

11

114

244

gi|225449016

Adenosine kinase 2

5,0

38058 23

25

449

245

gi|225438145

Malate dehydrogenase

7,3

36558 34

30

566

247

gi|2606077

Auxin-induced protein

6,8

37176

4

7

177

249

gi|334847978

Fructose-bisphosphate aldolase

7,6

35000

3

6

137

251

gi|254935147

Caffeic acid O-methyltransferase

5,8

38271 11

20

338

253

gi|255540341

Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase

8,2

35991 44

30

649

254

gi|224088081

Enoyl-CoA hydratase

5,0

39575

2

6

158

257

gi|255552987

Aspartate aminotransferase

5,8

39267

9

13

213

258

gi|6715645

T25k16.8

7,0

38486

1

1

58

259

gi|374676432

Glutamine synthetase

6,3

39136

8

20

312

262

gi|71793966

Alcohol dehydrogenase

7,2

38961 19

18

405

264

gi|113363

Alcohol dehydrogenase 1

6,9

39180

1

2

70

268

gi|224075445

Predicted protein

4,6

40833

3

9

108

269

gi|224120122

Predicted protein

6,4

40244

5

15

168

271

gi|15865451

Monodehydroascorbate reductase

5,5

39886

9

16

277

76

272

gi|3334202

Aminomethyltransferase

8,4

38658

6

11

221

273

gi|255544582

Phosphoglycerate kinase

6,0

40515 44

35

726

276

gi|255567660

Elongation factor tu

6,8

40787 14

24

405

277

gi|6015084

Elongation factor Tu

5,6

41153

4

7

90

280

gi|255562088

Transaminase mtne

5,8

40970

4

11

138

283

gi|1842312

Putative cysteine proteinase

5,9

41569

2

6

112

284

gi|255576156

Aspartate aminotransferase

6,4

41430 11

18

304

285

gi|255573008

Dtdp-glucose 4-6-dehydratase

6,1

42366 11

15

293

286

gi|7643796

GTP-binding protein

7,8

40970

2

5

109

287

gi|255585914

Alcohol dehydrogenase

7,6

41199

9

13

172

288

gi|34495642

Fructose-1,6-bisphosphate aldolase

7,9

40970

7

14

216

289

gi|258570575

Predicted protein

7,2

41989

1

1

57

290

gi|2623962

Isocitrate dehydrogenase (NADP+)

7,4

41245

9

19

341

293

gi|255578670

Tryptophanyl-trna synthetase

6,7

42699

4

11

164

294

gi|257815409

3-ketoacyl coa thiolase 2

8,2

41430

9

11

262

295

gi|75299422

S-adenosylmethionine synthase

5,6

43614 24

30

582

296

gi|303844

Eukaryotic initiation factor 4A

5,2

44450

5

5

97

297

gi|15241945

GDP-mannose 3,5-epimerase

6,5

43566 14

24

366

298

gi|556560

Rice homologue of Tat binding protein

4,7

44799

8

16

272

300

gi|147834872

Hypothetical protein

5,4

44450 21

23

492

302

gi|166872

S-adenosylmethionine synthetase

5,8

43712

3

6

82

303

gi|303844

Eukaryotic initiation factor 4A

5,2

45408

7

13

156

307

gi|255543014

S-adenosylmethionine synthetase

6,3

43614

5

11

173

308

gi|255542243

Citrate synthase

7,6

43034

3

11

97

77

309

gi|34496807

Phenylalanyl-trna synthetase subunit alpha

5,0

45573

4

15

191

310

gi|224125232

Predicted protein

7,2

43859

1

3

56

313

gi|255583291

Xylose isomerase

5,3

46487

2

2

66

316

gi|116248667

Beta-ketoacyl-ACP synthase I

6,9

45081

2

5

74

317

gi|3914449

26S protease regulatory subunit 7

6,5

45986 11

19

334

320

gi|255560303

Argininosuccinate synthase

6,0

48111

5

9

192

321

gi|11066213

Hexokinase

6,3

47592

2

5

130

324

gi|4210948

Dnaj protein

7,1

48024

4

12

123

329

gi|6164591

UDP-glucose dehydrogenase

6,3

50516

4

7

147

330

gi|357480067

Leucine aminopeptidase

6,2

50607

9

8

293

331

gi|225455555

Enolase

6,9

50061 22

18

446

333

gi|356540099

Adenosylhomocysteinase-like

6,5

50152 14

15

392

334

gi|90820120

UDP-glucose pyrophosphorylase

6,7

50152 14

21

456

338

gi|212171838

Catalase 1

7,8

48372 39

34

754

340

gi|356539292

T-complex protein 1 subunit beta-like

6,0

55191

342

gi|55976882

F1-atpase alpha subunit

7,6

51437 15

16

296

346

gi|12802327

Mitochondrial processing peptidase beta subunit

6,9

53813

9

11

301

347

gi|255545104

Pyruvate kinase

6,6

54695

9

17

277

348

gi|356498779

T-complex protein 1 subunit theta-like

5,4

56503

3

6

156

352

gi|15229866

TCP-1/cpn60 chaperonin family protein

6,2

55391

3

6

130

356

gi|211906486

Phosphoglycerate dehydrogenase

6,5

56299

5

7

202

357

gi|255544189

Pyruvate kinase

7,6

54203 27

35

756

358

gi|134285028

Betaine-aldehyde dehydrogenase

5,5

57741 19

19

248

360

gi|195641082

T-complex protein 1 subunit epsilon

6,0

56913

2

7

74

361

gi|297797225

Alcohol dehydrogenase 1

7,1

55894

2

4

72

185

78

365

gi|356564472

Pyrophosphate fructose 6-phosphate 1phosphotransferase subunit beta-like

7,2

57222

2

4

59

366

gi|356564472

Pyrophosphate--fructose 6-phosphate 1phosphotransferase subunit beta-like

7,4

56810

5

10

160

370

gi|147782269

Hypothetical protein

6,0

60409

2

4

81

371

gi|326791659

Asparaginyl-trna synthetase

6,3

60847

2

2

87

373

gi|255576667

Methylenetetrahydrofolate reductase

6,8

60409 11

16

312

376

gi|356532109

2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate
mutase-like

6,5

61067

7

11

249

380

gi|90657661

Hypothetical protein

6,8

61956

4

8

130

381

gi|46850204

NADP-dependent malic enzyme 3

7,2

61621

3

6

70

382

gi|15240075

Succinate dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein
subunit 1

6,2

63085

3

6

199

384

gi|162459678

Phosphoglucomutase

6,9

62631

5

10

179

385

gi|356513072

Phosphoglucomutase

7,1

62293 14

17

400

392

gi|356576871

Formate--tetrahydrofolate ligase-like

7,6

62744

5

8

245

394

gi|356521092

Pyrophosphate--fructose 6-phosphate 1phosphotransferase subunit alpha-like

7,7

64468

8

7

228

395

gi|255580096

Lysyl-trna synthetase

5,6

69647

2

3

89

397

gi|255572579

Oligopeptidase A

5,2

71776

2

2

68

399

gi|283488503

Rhamnose synthase

7,6

67290

4

7

163

401

gi|2501356

Transketolase

6,3

70703

1

1

68

404

gi|255543218

Glycyl-trna synthetase

7,2

69050 11

14

405

406

gi|21396469

Beta-tubulin

5,3

74931

411

gi|255582280

NADH-ubiquinone oxidoreductase

6,8

74931

6

6

152

414

gi|255569484

5-methyltetrahydropteroyltriglutamate--homocysteine
methyltransferase

7,2

73495 35

25

1161

415

gi|151347486

Methionine synthase

7,0

74770 10

7

336

416

gi|255549601

5-methyltetrahydropteroyltriglutamate homocysteine
methyltransferase

7,2

75254 21

28

821

422

gi|255550319

Sucrose synthase

7,0

79926

4

129

80

3

79

423

gi|281494540

Phospholipase D

5,9

83620

673

424

gi|68564996

ATP-dependent Clp protease ATP-binding subunit clpa
homolog

5,5

83082

2

29

119

430

gi|356525774

Elongation factor 2-like

6,9

86548 38

22

962

432

gi|356525774

Elongation factor 2-like

7,0

86734 16

16

498

434

gi|170097613

Predicted protein

7,2

88430

2

1

83

445

gi|255539999

Ebna2 binding protein P100

8,2

92516

3

2

61

495

gi|2811030

Glutamine synthetase

5,9

39355

2

5

97

496

gi|4760553

Nad-dependent formate dehydrogenase

7,7

39575

6

11

251

497

gi|255564272

Aspartate ammonia lyase

7,9

43371

8

12

178

499

gi|166872

S-adenosylmethionine synthetase

6,2

43517

2

4

77

501

gi|224137404

Predicted protein

7,5

47164

3

6

148

503

gi|238837063

Heteromeric acetyl-coa biotin carboxylase

6,7

47249 14

24

549

509

gi|373480464

Imidazoleglycerol-phosphate dehydratase

5,7

58160

1

4

57

518

gi|255537027

Heat shock protein 70 (HSP70)-interacting protein

6,9

71008

7

8

173

523

gi|151347486

Methionine synthase

7,9

73812

5

5

292

526

gi|356525774

Elongation factor 2-like

8,0

85622

2

3

67

538

gi|255536795

Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit

5,7

64701

603

gi|13274150

Putative cytosolic cuzn-superoxide dismutase

6,9

14078

2

16

104

647

gi|12323391

20S proteasome beta subunit PBC2

4,8

23926

1

7

60

702

gi|225456295

Elongation factor 1-delta-like

4,1

30643

7

13

88

705

gi|262371871

Geranyltranstransferase

5,7

30168

2

3

65

723

gi|255547385

Malate dehydrogenase

6,8

34418

9

16

266

726

gi|12066

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase

7,7

35117

1

4

85

730

gi|262371871

Geranyltranstransferase

5,4

37762

1

3

60

158

80

731

gi|362799991

Fructose-bisphosphate aldolase 1

7,4

37593

5

10

156

735

gi|225425280

Transaldolase isoform 1

4,7

40878

4

10

204

736

gi|149938958

Gdh2

7,1

40515

1

2

75

739

gi|224062667

Predicted protein

5,7

42651

1

3

57

748

gi|13626392

Elongation factor 1-gamma

7,2

47335

7

10

226

750

gi|356506905

Uncharacterized protein

6,9

47335

3

5

109

760

gi|22655105

Stress-induced protein sti1-like protein

6,7

70703

3

5

87

762

gi|255551835

Sucrose synthase

6,5

79071

2

3

64

835

gi|151347486

Methionine synthase

8,0

74610 12

9

411

81

9.7 - ANÁLISE DO PERFIL PROTEICO DIFERENCIAL
Para revelar as modificações

no perfil proteico entre as amostras

representativas de 15, 20 e 25 DAF, foram recuperadas e comparadas as
informações sobre os percentuais de volume médio dos spots correspondentes
entre os estágios de desenvolvimento. Esses dados foram plotados na tabela
10, juntamente com as identidades das proteínas. Das 75 amostras corridas no
espectrômetro de massas, cujos espectros tiveram correspondência com
proteínas presentes no banco de dados “NCBInr”, 50 tiveram seu nível
aumentado enquanto 25 diminuiu, entre 15 e 25 DAF.

Tabela 5. Análise do nível relativo dos spots entre 15, 20 e 25 dias após o
florescimento, das sementes de pinhão manso. Estimativa foi baseada nos
valores médios de porcentagem volumétrica de cada spot. As duas setas
indicam o perfil de expressão entre 15 e 20 DAF e entre 20 e 25 DAF, na
sequência.

ID

48

49

57

Proteínas

Glyceraldehyde 3-phosphate
dehydrogenase

Malate dehydrogenase

Glyceraldehyde 3-phosphate
dehydrogenase

101 Phosphoglycerate kinase 1
111

Betaine-aldehyde dehydrogenase

15 DAF

20 DAF

25 DAF

Expressão

0,732586

0,548851

0,90254

↓↑

0,313336

0,163278

0,194471

↓↑

0,22684

0,324026

0,579622

↑↑

0,0962181

0,29514

0,137263

↑↓

0,10206

↑↑

0,0556934 0,0587687

82

134

Chaperonin containing TCP-1 complex

0,15211

0,0643282 0,192577

↓↑

0,026191

0,102341 0,0702923

↑↓

215 Annexin-like protein

1,14012

0,114678

0,417129

↓↑

237 Oxidoreductase

0,118327 0,0801836 0,170852

↓↑

238 Translation initiation factor 3 subunit I

0,175611

↑↓

243 Unknown

0,0850805 0,0619006 0,115416

136

gamma chain

5-methyltetrahydropteroyltriglutamate
homocysteine methyltransferase

0,577196

0,1074

↓↑

245 Malate dehydrogenase

1,00155

0,653179

0,766831

↓↑

249 Fructose-bisphosphate aldolase

0,42617

0,222223

0,411372

↓↑

251 Caffeic acid O-methyltransferase

0,0903289

0,20019

0,298691

↑↑

3,58631

2,71812

1,87267

↓↓

254 Enoyl-CoA hydratase

0,0884564 0,0189367 0,101497

↓↑

257 Aspartate aminotransferase

0,250314

0,428192

0,230962

↑↓

262 Alcohol dehydrogenase

0,22351

0,0721627 0,689088

↓↑

268 Predicted protein

0,0516795 0,103522 0,0820844

↑↓

271 Monodehydroascorbate reductase

0,238557 0,0424072 0,214377

↓↑

253 Glyceraldehyde 3-phosphate
dehydrogenase

83

276 Elongation factor tu

0,133122 0,0735861 0,135566

↓↑

277 Elongation factor Tu

0,173007

1,02712

0,122604

↑↓

280 Transaminase mtne

0,173848

0,131933

0,129248

↓↓

289 Predicted protein

0,0629516 0,290366

0,065085

↑↓

290 Isocitrate dehydrogenase (NADP+)

0,451844

0,408436

↓↑

296 Eukaryotic initiation factor 4A

0,174002 0,0764142 0,0783122

↓↑

297 GDP-mannose 3,5-epimerase

0,348288

0,111944

0,162071

↓↑

298 Rice homologue of Tat binding protein

0,165453

0,186316

0,154562

↑↓

300 Hypothetical protein

0,360085

0,363465

0,220529

↓↓

307 S-adenosylmethionine synthetase

0,693085

0,121829

0,432533

↓↑

0,082685 0,0474419 0,0520243

↓↑

316 Beta-ketoacyl-ACP synthase I

0,145839

0,159821

↓↑

320 Argininosuccinate synthase

0,0973671 0,0422589 0,105692

↓↑

309

Phenylalanyl-trna synthetase subunit
alpha

0,080643

0,073507

321 Hexokinase

0,13018

0,0897759 0,105489

↓↑

329 UDP-glucose dehydrogenase

0,185771

0,108266

0,152341

↓↑

330 Leucine aminopeptidase

0,295001

0,157521

0,206844

↓↑

84

331 Enolase

0,768849

0,38959

0,730922

↓↑

333 Adenosylhomocysteinase-like

0,980365

0,868852

0,567577

↓↓

334 UDP-glucose pyrophosphorylase

0,727137

0,187787

0,617419

↓↑

340 T-complex protein 1 subunit beta-like

0,176847

0,105774

0,145832

↓↑

342 F1-atpase alpha subunit

0,625427

0,162636

0,407687

↓↑

347 Pyruvate kinase

0,0955884 0,0359251 0,109747

↓↑

348 T-complex protein 1 subunit theta-like

0,138944 0,0906682 0,119632

↓↑

352 TCP-1/cpn60 chaperonin family protein

0,351016

0,204392

↓↑

356 Phosphoglycerate dehydrogenase

0,280532 0,0293945 0,241825

↓↑

358 Betaine-aldehyde dehydrogenase

0,377417

0,33301

↓↑

0,065416 0,0922637 0,105429

↑↑

0,094334

↑↓

365

366

Pyrophosphate fructose 6-phosphate 1phosphotransferase subunit beta-like

Pyrophosphate fructose 6-phosphate 1phosphotransferase subunit beta-like

0,151876

0,223247

0,138914 0,0967511

370 Hypothetical protein

0,0922007 0,105031

0,070355

↑↓

373 Methylenetetrahydrofolate reductase

0,234339

0,207233

0,346742

↓↑

0,611664

0,432689

0,654363

↓↑

376

2,3-bisphosphoglycerate-independent
phosphoglycerate mutase-like

85

380 Hypothetical protein

0,189097 0,0702975 0,128361

↓↑

381 NADP-dependent malic enzyme 3

0,158222

0,110234 0,0952547

↓↓

0,217571

0,207254

0,13197

↓↓

0,1346

0,109957

0,104194

↓↓

385 Phosphoglucomutase, cytoplasmic-like

0,234674

0,155878

0,163081

↓↑

392 Formate tetrahydrofolate ligase-like

0,196857

0,132559

0,239853

↓↑

0,158132 0,0929607 0,126451

↓↑

395 Lysyl-trna synthetase

0,154915

0,119766

↓↑

397 Oligopeptidase A

0,167333 0,0824108 0,118518

↓↑

399 Rhamnose synthase

0,215362 0,0737994 0,0389968

↓↓

401 Transketolase

0,147992 0,0781524 0,0648813

↓↓

404 Glycyl-trna synthetase

0,179006 0,0665257

0,16184

↓↑

406 Beta-tubulin

0,135678 0,0851259 0,121561

↓↑

411 NADH-ubiquinone oxidoreductase

0,136541 0,0769854 0,0588009

↓↓

1,15597

↑↓

382

Succinate dehydrogenase [ubiquinone]
flavoprotein subunit 1

384 Phosphoglucomutase, cytoplasmic 2

394

414

Pyrophosphate fructose 6-phosphate 1phosphotransferase subunit alpha-like

5-methyltetrahydropteroyltriglutamate-homocysteine methyltransferase

0,103242

1,46948

1,08568
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415 Methionine synthase

0,235984

0,332378

0,269302

↑↓

0,948069

0,949008

0,485771

↑↓

422 Sucrose synthase

0,179427

0,21635

0,074181

↑↓

423 Phospholipase D

0,334375

0,292062

0,117184

↓↓

0,1296

↓↑

416

424

5-methyltetrahydropteroyltriglutamate-homocysteine methyltransferase

ATP-dependent Clp protease ATPbinding subunit clpa homolog

0,167355 0,0917633

430 PREDICTED: elongation factor 2-like

0,745146

0,350243

0,510192

↓↑

432 PREDICTED: elongation factor 2-like

0,276212

0,104922

0,26837

↓↑

434 Predicted protein

0,072274 0,0489551 0,059527

↓↑

445 Ebna2 binding protein P100

0,0860386 0,107585

↑↑

0,114038
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9.8 - ANOTAÇÃO FUNCIONAL DAS PROTEÍNAS PELO BLAST2GO
De acordo com essa análise foi visto que a maioria das proteínas teve
homologia com Ricinus communis, que é uma espécie de oleaginosa
pertencente à mesma família do pinhão manso, cujo genoma já foi
completamente sequenciado. Foi visto também que menos de oito sequências
corresponderam a pinhão manso, que é a própria espécie em estudo (Figura
30).

Figura 30. Distribuição das sequências de proteínas com relação ao organismo
fonte do seu “top-hit” (sequência recuperada com maior E-value)
O agrupamento das proteínas identificadas em categorias funcionais foi
realizado com o programa BLAST2GO. A maior parte das sequências foi
relacionada à ligação a íons (53), ligação a nucleotídeos (54), atividade de
transferase (38), atividade de oxidorredutase (32), atividade de hidrolase (23),
ligação a cofatores (21), ligação a proteínas (16) e atividade liase (13). O
resultado total é mostrado na figura 31.
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Figura 31. Gráfico de agrupamento das proteínas conforme sua função
molecular de GO. Ressaltando que uma proteína pode ser agrupada em mais
de uma categoria funcional, das que estão sendo mostradas acima.
As proteínas excisadas e identificada em 25 DAF foram mapeadas a
partir do “KEGG” e classificadas conforme as vias metabólicas as quais
participam. Nessa análise, a mesma proteína pode aparecer em mais de uma
via metabólica devido a sua ampla função dentro da célula. Através dessa
análise, foi visto a participação de proteínas envolvidas em algumas etapas do
metabolismo de lipídios: glicólise/gliconeogênese (25 proteínas), Metabolismo
de Amido e Sacarose (9), Via das Pentoses Fosfato (12), Metabolismo de
Ácidos Graxos (8), Biossíntese de Ácidos Graxos (2), Alongamento de Ácidos
Graxos (3), Biossíntese de Ácidos Graxos Insaturados (3), Metabolismo de
Ácido α-linolênico (3), Metabolismo de Glicerofosfolipídios (1), Metabolismo de
Glicerolipídios (2) e Metabolismo de Lipídios Éteres (1). Também foram
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identificadas proteínas envolvidas com outras vias metabólicas (279) (Figura
32).

Figura 32. Proteínas identificadas em 25 DAF e classificadas de acordo com
os processos metabólicos os quais estão envolvidas, a partir do “KEGG”.
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10 – DISCUSSÃO

10.1 - DOSAGEM DE ÁCIDOS GRAXOS
O perfil de ácidos graxos ao longo de seis estágios do desenvolvimento
das sementes de Jatropha curcas foi analisado. Nossos dados mostraram um
perfil de acúmulo crescente do ácido oleico (18:1) e do ácido linoleico (18:2), ao
longo do desenvolvimento das sementes de pinhão manso. Resultados
similares foram obtidos em um trabalho de 2012, no qual foi feito uma dosagem
de ácidos graxos das sementes em desenvolvimento do pinhão manso para
avaliar seu perfil de acúmulo (JIANG et al., 2012). Isso é positivo para qualificar
essa espécie como uma fonte de matéria prima de qualidade para a produção
de biodiesel. A concentração relativa dessas biomoléculas alcançou valores
significativos no estágio mais tardio do desenvolvimento das sementes (40
DAF). Este estágio corresponde ao período de coleta do fruto para a extração
do óleo. Esses ácidos graxos estão associados à composição dos
triacilgliceróis que vão sendo armazenados nos oleossomos das células das
sementes, ao longo do seu desenvolvimento. A presença desses ácidos graxos
é importante, pois servem como indicadores da qualidade do óleo para a
produção do biodiesel, devido a suas propriedades físico-químicas, como baixo
ponto de fusão. Essa propriedade está relacionada com a presença de
insaturações em suas cadeias carbônicas (BASHA; GOPAL; JEBARAJ, 2009).
O perfil de acúmulo dos ácidos graxos propõe uma acentuada dinâmica
metabólica no interior das células das sementes, sugerindo a participação ativa
das diversas enzimas envolvidas com diversas vias e seus fatores de
transcrição (BASHA; GOPAL; JEBARAJ, 2009). Nesse sentido, comparamos
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os dados gerados pela transcriptômica e proteômica para corroborar os
resultados alcançados pela análise do acúmulo dos ácidos graxos. A dinâmica
metabólica desses ácidos graxos foi confirmada pela identificação de contigs,
para 15/20 DAF e 25/30 DAF, respectivamente, envolvidos nas seguintes vias:
50 e 51 contigs para a via de biossíntese de ácidos graxos, 23 e 27 para a via
do alongamento de ácidos graxos, 48 e 56 para a via de biossíntese de ácidos
graxos insaturados, 54 e 51 para o metabolismo de ácido α-linolênico e 59 e 58
para o metabolismo de ácido linoléico (Capítulo I).
De acordo com os resultados da proteômica, a enzima sintase I da betacetoacil-acil-proteína-carreadora foi up-regulated e a biotina carboxilase foi
exclusiva aos 25 DAF. A enoil-CoA hidratase e a 3-cetoacil Coa tiolase 2
também up-reguladas para as via do alongamento e desaturação dos ácidos
graxos. Isto sugere que nesta fase a síntese de ácidos graxos deve estar ativa
na semente, durante o processo de enchimento. No entanto, para a via do
metabolismo

de

ácido

linoleico

não

foram

encontradas

enzimas

correspondentes, devido, ou à sua real ausência na amostra biológica ou
porque o spot não foi identificado.

10.2 - EFICIÊNCIA NA EXTRAÇÃO DE PROTEÍNAS
O preparo da amostra complexa de proteínas é imprescindível para um
bom trabalho de proteômica, principalmente no que concerne a confecção de
géis bidimensionais para a construção de mapas proteômicos de referências. O
material biológico que advém de tecidos vegetais apresentam diversos
compostos interferentes, como carboidratos, lipídios e fenóis, que podem
comprometer a qualidade do trabalho com proteínas. Nesse contexto, a
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extração das proteínas realizada pelo método de Pirovani et al. (2008) mostrouse bastante eficiênte para o material biológico oriundo de sementes de pinhão
manso. Uma vez que esse material é rico em biomoléculas, como lipídios e
açúcares, que podem interferir na qualidade da amostra, prejudicando técnicas
de quantificação das proteínas, separação por eletroforese em gel 1D e 2DE e
visualização das imagens para análise no software Image Master 2D Platinum
(GE Healthcare).

10.3 - CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROTEOMA
O perfil proteômico de extratos proteicos totais de seis estágios de
desenvolvimento de sementes de pinhão manso foi analisado. As três primeiras
fases (15, 20 e 25 DAF) mostraram um perfil crescente em número de spots
(309, 642 e 888, respectivamente), ou seja, uma grande variedade de
proteínas, enquanto as três últimas fases (30, 35 e 40 DAF) mostraram uma
baixa variedade de proteínas aparentes. Isto sugere grandes mudanças
metabólicas durante o desenvolvimento da semente. Apesar de não terem sido
identificadas, supõe-se que as proteínas muito abundantes dos três estágios
finais do desenvolvimento possam ser proteínas de estoque de plantas,
conhecidas como oleosinas (CHEN et al., 2012; LIU et al., 2012). Além disso, a
diminuição na diversidade de proteínas no estágio intervalar entre 25 e 30 DAF
propõe uma grande atividade de ciclagem dessas proteínas e mobilização de
seus aminoácidos para a síntese dessas supostas proteínas de estoque. Para
consolidar essa suposição, foram encontradas proteínas envolvidas nos
processos

de

biossíntese

de

aminoácidos,

como

a

homocisteína

metiltransferase, que catalisa a transferência de grupos metil de S-
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metilmetionina (SMM) para adenosil-L-homocisteina (AdoMet) (RANOCHA et
al., 2001). Outra enzima envolvida com o metabolismo de aminoácido, que foi
identificada exclusivamente em 25 DAF, foi a serina hidroximetiltransferase,
que promove a interconversão de serina em glicina (YAMADA et al., 2003). De
acordo com os resultados, o acúmulo das proteínas beta-cetoacil-acil-proteínacarreadora sintase I (up-regulated), biotina carboxilase (exclusiva de 25 DAF),
enoil-CoA hidratase (up-regulated) e 3-cetoacil Coa tiolase 2 (up-regulated)
sugere uma mudança de comportamento fisiológico no desenvolvimento das
semente de pinhão manso para os processos de biossíntese de lipídios
(WALLIS; BROWSE, 2010). A participação das enzimas 6-fosfofrutoquinase,
fosfopiruvato

hidratase,

fosfoglicomutase

e

piruvato

decarboxilase,

gliceraldeido-3-fosfato

piruvato

desidrogenase

kinase,

sugere

uma

mobilização de esqueletos carbônicos, a partir da glicólise, que podem está
relacionados com a biossíntese de ácidos graxos nas sementes (GALLARDO
et al., 2007)
O acúmulo da enzima álcool desidrogenase em 25 DAF sugere sua
ligação à via fermentativa para a produção de energia (ATP = adenosina
trifosfato), levando em consideração que é comum o ambiente celular, durante
o desenvolvimento das sementes de planta, se torna hipóxico (ROBERTS et
al., 1989).
A presença das proteínas de ligação a selênio em 25 DAF sugere sua
participação em processos de detoxificação de selênio, cádmio e cobre
(DUTILLEUL et al., 2008). Além disso, o acúmulo dessas proteínas em
sementes de pinhão manso pode torná-lo interessante na produção de
alimento repositor de selênio para a dieta humana, uma vez que estudos vêm
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mostrando a relação da deficiência desse nutriente com o aumento da
malignidade de alguns tipos de câncer, como o de próstata (YANG;
SYTKOWSKI, 1998).
A presença de algumas proteínas da via das pentoses fosfato como a
frutose-bisfosfato aldolase, fosfogliconato desidrogenase, 6-fosfofrutoquinase,
fosfoglicomutase, transaldolase e transcetolase indicam a importância dessa
via para o suprimento de agentes redutores que atuam na biossíntese de
ácidos graxos, como o nicotinamida-adenina-dinucleótido-fosfato-reduzido
(NADPH) (WALLIS; BROWSE, 2010).
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11 - CONCLUSÕES
O perfil de acúmulo de ácidos graxos torna o óleo do pinhão manso
adequado para a produção de biodiesel, devido à presença significativa dos
ácidos oleico e linoleico no estágio mais tardio de maturação das sementes.
O protocolo de extração de proteínas de Pirovani e colaboradores (2008)
é eficiente para extrair proteinas de sementes de pinhão manso, resultando em
um perfil proteômico com boa resolução tanto em gel 1D quanto em gel
bidimensional.
Grandes mudanças metabólicas ocorrem durante o desenvolvimento das
semente de pinhão manso, uma vez que foram visualizadas grandes diferenças
entre os géis bidimensionais das três primeiras e três últimas fases.
Enzimas das vias glicolíticas, de pentoses fosfato e biossíntese de
ácidos graxos foram identificadas no trabalho, e estão relacionadas ao acúmulo
de lipídios nas sementes. Da mesma maneira que foram evidenciadas enzimas
envolvidas com a síntese de proteínas de estoque.

96

12 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ACHTEN, W. M. J. et al. Jatropha bio-diesel production and use. Biomass and
Bioenergy, v.32, n.12, p.1063-1084. 2008.
AGRAWAL, G. K. et al. In-Depth Investigation of the Soybean Seed-Filling
Proteome and Comparison with a Parallel Study of Rapeseed. Plant
Physiology, v.148, n.1, September 1, 2008, p.504-518. 2008.
ANSORGE, W. J. Next-generation DNA sequencing techniques. New
Biotechnology, v.25, n.4, p.195-203. 2009.
BASHA, S. A.; GOPAL, K. R.; JEBARAJ, S. A review on biodiesel production,
combustion, emissions and performance. Renewable and Sustainable Energy
Reviews, v.13, n.6–7, p.1628-1634. 2009.
BRANTON, D. et al. The potential and challenges of nanopore sequencing. Nat
Biotech, v.26, n.10, p.1146-1153. 2008.
COSTA, G. et al. Transcriptome analysis of the oil-rich seed of the bioenergy
crop Jatropha curcas L. BMC Genomics, v.11, n.1, p.462. 2010.
DIAS, L. A. S.; LEME, L. P.; LAVIOLA, B. G.; PALLINI FILHO, A.; PEREIRA, O.
L.; CARVALHO, M.; MANFIO, C. E.; SANTOS, A. S.; SOUSA, L. C. A.;
OLIVEIRA, T. S.; DIAS, D. C. F. S. Cultivo de pinhão manso (Jatropha curcas
L.) para produção de óleo combustível. Viçosa, MG: L. A. S. Dias, 2007. v. 1.
40 p.
DIVAKARA, B. N. et al. Biology and genetic improvement of Jatropha curcas L.:
A review. Applied Energy, v.87, n.3, p.732-742. 2010.
DOWSEY, A. W. et al. Image analysis tools and emerging algorithms for
expression proteomics. Proteomics, v.10, n.23, p.4226-4257. 2010.
DRUMOND, M. A.; SANTOS, C. A. F.; OLIVEIRA, V. R. de; ANJOS, J. B. dos;
EVANGELISTA, M. R. V. Desempenho agronômico de genótipos de pinhão
manso irrigado no Semiárido pernambucano aos 12 e 24 meses de idade. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISA EM PINHÃO MANSO, 1., 2009,
Brasília, DF. Anais. Brasília, DF: Embrapa Agroenergia, 2009.
DUNN, M. J.; CORBETT, J. M. Two-dimensional polyacrylamide gel
electrophoresis. In: W. S. H. Barry L. Karger. Methods in Enzymology:
Academic Press, v.Volume 271, 1996. Two-dimensional polyacrylamide gel
electrophoresis, p.177-203
DUTILLEUL, C. et al. The Arabidopsis Putative Selenium-Binding Protein
Family: Expression Study and Characterization of SBP1 as a Potential New
Player in Cadmium Detoxification Processes. Plant Physiology, v.147, n.1, May
2008, p.239-251. 2008.

97

FAIRLESS, D. Biofuel: The little shrub that could – maybe. Nature, v. 449, p.
652-655, 2007.
GALLARDO, K. et al. Proteomic Analysis of Arabidopsis Seed Germination and
Priming. Plant Physiology, v.126, n.2, June 1, 2001, p.835-848. 2001.
GALLARDO, K. et al. Proteomics of Medicago truncatula Seed Development
Establishes the Time Frame of Diverse Metabolic Processes Related to
Reserve Accumulation. Plant Physiology, v.133, n.2, October 1, 2003, p.664682. 2003.
GALLARDO, K. et al. A Combined Proteome and Transcriptome Analysis of
Developing Medicago truncatula Seeds. Molecular & Cellular Proteomics, v.6,
n.12, December 2007, p.2165-2179. 2007.
GOMES, K. A. et al. ESTs from Seeds to Assist the Selective Breeding of
Jatropha curcas L. for Oil and Active Compounds. Genomics Insights. v.3,
n.2328, p.29. 2010.
GÖRG, A. et al. The current state of two-dimensional electrophoresis with
immobilized pH gradients. Electrophoresis, v.21, n.6, p.1037-1053. 2000.
GYGI, S. P. Evaluation of two-dimensional gel electrophoresis-based proteome
analysis technology. Proceedings of the National Academy of Sciences, v.97,
n.17, p.9390-9395. 2000.
HAJDUCH, M. Proteomic Analysis of Seed Filling in Brassica napus.
Developmental Characterization of Metabolic Isozymes Using High-Resolution
Two-Dimensional Gel Electrophoresis. Plant Physiology, v.141, n.1, p.32-46.
2006.
HAN, X.; ASLANIAN, A.; YATES, J. R. Mass spectrometry for proteomics.
Current Opinion in Chemical Biology, v.12, n.5, p.483-490. 2008.
HELLER, J. Physic nut – Jatropha curcas L. – Promoting the Conservation and
Use of Underutilized and Neglected Crops. Institute of Plant Genetics and Crop
Plant Research, Roma, 66p, 1996.
JIANG, H. et al. Global Analysis of Gene Expression Profiles in Developing
Physic Nut (Jatropha curcas L.) Seeds. PLoS ONE, v.7, n.5, p.e36522. 2012.
KING, A.; LI, Y.; GRAHAM, I. Profiling the Developing Jatropha curcas L. Seed
Transcriptome by Pyrosequencing. BioEnergy Research, v.4, n.3, p.211-221.
2011.
KING, A. J. et al. Potential of Jatropha curcas as a source of renewable oil and
animal feed. Journal of Experimental Botany, v.60, n.10, p.2897-2905. 2009.

98

KUMAR, A.; SHARMA, S. An evaluation of multipurpose oil seed crop for
industrial uses (Jatropha curcas L.): A review. Industrial Crops and Products,
v.28, n.1, p.1-10. 2008.
LAEMMLI, U. K. Cleavage of Structural Proteins during the Assembly of the
Head of Bacteriophage T4. Nature, v.227, n.5259, p.680-685. 1970.
LAVIOLA, B. G.; DIAS, L. A. D. S. Teor e acúmulo de nutrientes em folhas e
frutos de pinhão-manso. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.32, p.19691975. 2008.
LIN, S.-K. et al. Proteomic analysis of the expression of proteins related to rice
quality during caryopsis development and the effect of high temperature on
expression. Proteomics, v.5, n.8, p.2140-2156. 2005.
LIU, H. et al. A Comparative Analysis of Embryo and Endosperm Proteome
from Seeds ofJatropha curcas. Journal of Integrative Plant Biology, v.51, n.9,
p.850-857. 2009.
MACGILLIVRAY, A. J.; WOOD, D. R. The Heterogeneity of Mouse-Chromatin
Nonhistone Proteins as Evidenced by Two-Dimensional Polyacrylamide-Gel
Electrophoresis and Ion-Exchange Chromatography. European Journal of
Biochemistry, v.41, n.1, p.181-190. 1974.
MALTMAN, D. J. et al. Differential proteomic analysis of the endoplasmic
reticulum from developing and germinating seeds of castor (Ricinus communis)
identifies seed protein precursors as significant components of the endoplasmic
reticulum. Proteomics, v.7, n.9, p.1513-1528. 2007.
MANN, M.; HENDRICKSON, R. C.; PANDEY, A. Analysis of proteins and
proteomes by mass spectrometry. Annual Review of Biochemistry, v.70, n.1,
p.437-473. 2001.
METZKER, M. L. Sequencing technologies the next generation. Nat Rev Genet,
v.11, n.1, p.31-46. 2010.
MIERNYK, J. A.; HAJDUCH, M. Seed proteomics. Journal of Proteomics, v.74,
n.4, p.389-400. 2011.
MOCHIDA, K.; SHINOZAKI, K. Advances in Omics and Bioinformatics Tools for
Systems Analyses of Plant Functions. Plant and Cell Physiology, v.52, n.12,
p.2017-2038. 2011.
NATARAJAN, P. et al. Gene discovery from Jatropha curcas by sequencing of
ESTs from normalized and full-length enriched cDNA library from developing
seeds. BMC Genomics, v.11, n.1, p.606. 2010.
NATARAJAN, P.; PARANI, M. De novo assembly and transcriptome analysis of
five major tissues of Jatropha curcas L. using GS FLX titanium platform of 454
pyrosequencing. BMC Genomics, v.12, n.1, p.191. 2011.
99

NEUHOFF, V. et al. Improved staining of proteins in polyacrylamide gels
including isoelectric focusing gels with clear background at nanogram sensitivity
using Coomassie Brilliant Blue G-250 and R-250. Electrophoresis, v.9, n.6,
p.255-262. 1988.
O'FARRELL, P. H. High resolution two-dimensional electrophoresis of proteins.
Journal of Biological Chemistry, v.250, n.10, May 25, 1975, p.4007-4021. 1975.
OPENSHAW, K. A review of Jatropha curcas: an oil plant of unfulfilled promise.
Biomass and Bioenergy, v.19, n.1, p.1-15. 2000.
PIROVANI, C. P. et al. Protein extraction for proteome analysis from cacao
leaves and meristems, organs infected by Moniliophthora perniciosa, the causal
agent of the witches' broom disease. Electrophoresis, v.29, n.11, p.2391-2401.
2008.
PURUGGANAN, M. D.; FULLER, D. Q. The nature of selection during plant
domestication. Nature, v.457, n.7231, p.843-848. 2009.
RABILLOUD, T. et al. Two-dimensional gel electrophoresis in proteomics: Past,
present and future. Journal of Proteomics, v.73, n.11, p.2064-2077. 2010.
RAJU, A. J. S.; EZRADANAM, V. Pollination ecology and fruiting behaviour in a
monoecious species, Jatropha curcas L. (Euphorbiaceae). Current Science,
v.83, n.11, p.1395-1398. 2002.
RANOCHA, P. et al. The S-methylmethionine cycle in angiosperms: ubiquity,
antiquity and activity. The Plant Journal, v.25, n.5, p.575-584. 2001.
ROBERTS, J. K. M. et al. Dependence of Ethanolic Fermentation, Cytoplasmic
pH Regulation, and Viability on the Activity of Alcohol Dehydrogenase in
Hypoxic Maize Root Tips. Plant Physiology, v.89, n.4, April 1989, p.1275-1278.
1989.
ROSENFELD, J. et al. In-gel digestion of proteins for internal sequence analysis
after one- or two-dimensional gel electrophoresis. Analytical Biochemistry,
v.203, n.1, p.173-179. 1992.
SATO, S. et al. Sequence Analysis of the Genome of an Oil-Bearing Tree,
Jatropha curcas L. DNA Research, v.18, n.1, February 1, 2011, p.65-76. 2011.
SHENDURE, J.; JI, H. Next-generation DNA sequencing. Nat Biotech, v.26,
n.10, p.1135-1145. 2008.
SHINOZAKI, K.; SAKAKIBARA, H. Omics and Bioinformatics: An Essential
Toolbox for Systems Analyses of Plant Functions Beyond 2010. Plant and Cell
Physiology, v.50, n.7, July 1, 2009, p.1177-1180. 2009.

100

SOLOMON, S. et al. Contributions of Stratospheric Water Vapor to Decadal
Changes in the Rate of Global Warming. Science, v.327, n.5970, March 5,
2010, p.1219-1223. 2010.
STEEN, H.; MANN, M. The abc's (and xyz's) of peptide sequencing. Nature
Reviews Molecular Cell Biology, v.5, n.9, p.699-711. 2004.
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. 3 ed. Piracicaba, Artmed. 720p., 2004.
TEWARI D. N. Jatropha and biodiesel. 1st ed. New Delhi, Ocean books Ltd.
2007.
WALLIS, J. G.; BROWSE, J. Lipid biochemists salute the genome. The Plant
Journal, v.61, n.6, p.1092-1106. 2010.
WILKINS, M. R. et al. From Proteins to Proteomes: Large Scale Protein
Identification by Two-Dimensional Electrophoresis and Arnino Acid Analysis.
Nat Biotech, v.14, n.1, p.61-65. 1996.
WILKINS, M. R. et al. Progress with proteome projects: why all proteins
expressed by a genome should be identified and how to do it. Biotechnology &
genetic engineering reviews, v.13, p.19-50. 1996.
YAMADA, K. et al. Empirical Analysis of Transcriptional Activity in the
Arabidopsis Genome. Science, v.302, n.5646, October 31, 2003, p.842-846.
2003.
YANG, M.; SYTKOWSKI, A. J. Differential Expression and Androgen
Regulation of the Human Selenium-binding Protein Gene hSP56 in Prostate
Cancer Cells. Cancer Research, v.58, n.14, July 15, 1998, p.3150-3153. 1998.
YANG, P. et al. Proteomic analysis of rice (Oryza sativa) seeds during
germination. Proteomics, v.7, n.18, p.3358-3368. 2007.
YATES III, J. R. A century of mass spectrometry: from atoms to proteomes. Nat
Meth, v.8, n.8, p.633-637. 2011.

101

