UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E
BIOLOGIA MOLECULAR

ANÁLISES PROTEÔMICAS DA MATRIZ PROTÉICA DE
CRISTAIS DE OXALATO DE CÁLCIO EM Theobroma cacao E
Sansevieria sp

JULIANO SALES MENDES

ILHÉUS – BAHIA – BRASIL
março de 2010

JULIANO SALES MENDES

ANÁLISES PROTEÔMICAS DA MATRIZ PROTÉICA DE
CRISTAIS DE OXALATO DE CÁLCIO EM Theobroma cacao E
Sansevieria sp

Dissertação

apresentada

à

Universidade

Estadual de Santa Cruz, como parte das
exigências para obtenção do título de Mestre
em Genética e Biologia Molecular.

ILHÉUS – BAHIA – BRASIL
março de 2010

JULIANO SALES MENDES
Análises proteômicas da matriz protéica de
cristais de oxalato de cálcio em Theobroma cacao e Sansevieria sp

Dissertação

apresentada

à

Universidade

Estadual de Santa Cruz, como parte das
exigências para obtenção do título de Mestre em
Genética e Biologia Molecular.

Aprovada: 30 de março de 2010

_______________________________
Prof. Dr. Márcio Gilberto Cardoso Costa
UESC

_______________________________
Dr. Paulo Sérgio Monzani
FZEA/USP

______________________________
Dra. Karina Peres Gramacho
CEPEC/CEPLAC

_________________________________
Prof. Dr. Júlio Cézar de Mattos Cascardo
UESC – Orientador

DEDICATÓRIA

Ao meu Deus, meu criador e fonte de vida e à minha querida família, que esteve
sempre ao meu lado, apoiando-me nos desafios de se fazer ciência, dedico.

Ao meu orientador, mestre e amigo, Júlio Cascardo, que abriu as portas para que
eu iniciasse a minha jornada pelos caminhos da ciência e que agora vive no sublime
plano dos imortais, dedico.

ii

AGRADECIMENTO

À Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e ao Programa de Pós-Graduação
em Genética e Biologia Molecular (PPGGBM) pela estrutura oferecida para o
desempenho das atividades e do conhecimento.
À Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo
incentivo e apoio financeiro.
Ao Dr. Júlio Cézar de Mattos Cascardo pela confiança e oportunidade dada de
trabalhar em seu grupo, além do seu grande carinho e amizade.
Aos docentes do PPGGBM pelos conhecimentos compartilhados e recebidos de
forma respeitosa.
À Helena Costa, minha co-orientadora, que muito me ajudou com sua experiência
em Espectrometria de Massas.
Ao professor Carlos Priminho que me ajudou sempre que necessitei de seus
conhecimentos valiosos.
Aos colegas discentes e docentes do PPGGBM que caminharam junto comigo
nestes dois anos de aprendizado.
À Pesquisadora Karina Peres Gramacho, que autorizou minhas coletas no BAG da
CEPLAC, colocando-se à disposição para colaborar com o presente trabalho.
À Bruna, e Vânia que gentilmente cederam suas plantas. Também agradeço à Vânia
e Daniela por me ajudarem na confecção de lâminas para microscopia fotônica no
decorrer da execução dos meus experimentos e ao professor Alex-Alan que
consentiu a doação.
Aos colegas do Laboratório de Proteômica André, Luciana e Cristiano que muito me
auxiliaram no trabalho.
Às meninas da Citogenética, Vanderly e Olívia, que cediam seus microscópios para
minhas análises.
Ao amigo Samuel Saito que gentilmente me orientou e na utilização do UFLC.
A todos os amigos que caminharam comigo e me estenderam a mão sempre que eu
tropeçava em minhas dificuldades: Sara, Tahise, Amanda, Drika, Daniela, Luciana,
iii

Beth, Laís, Ângela, Marla, Gisa, Elaini, Mariana, Fabiana, Gustavo. Bah, como eu
poderia me esquecer de Gabi Marisco!
À Ana Camila, Milena e Tiago, ICs que merecem ser tratados como mestres da
educação e da amizade, trabalhadores e amigos do Laboratório de Proteômica.
Aos amigos do Mestrado em Microbiologia: Samuel (Samuca), Tatiane, Bianca,
Flamélia e Sânzio, que participaram desta caminhada, doando amizade e carinho.
Às amigas Cris e Cátia, que deixam o CBG organizadinho para agente bagunçar
novamente! Sempre carinhosas e prestativas.
À Luciana Calazans e Fabrícia, amigas, secretárias, que me socorreram e tornaram
minhas atividades bem mais fáceis.

iv

EPÍGRAFE

Árvore preciosa, dona do alimento dos deuses, do fruto de ouro e da riqueza de
muitos. Protetora das matas, dos bichos e das águas; atriz de contos, histórias e
verdades. Alimento da virtude e do pecado, adorada por todos, cobiçada por muitos.
Do seu desafeto nós pouco sabemos! Ele é tão sagaz e impetuoso quanto você.
Encontraste teu par! Mas, acredito que descobri algo. Quer saber como?
Eu tive um sonho, foi Jorge que me contou.

Uma homenagem aos que trabalham com Proteômica de cacau. Mais do que
uma ciência, uma arte!

Autoria: Juliano Sales Mendes

v

ÍNDICE

RESUMO ........................................................................................................ VIII
ABSTRACT..................................................................................................... IX
LISTA DE FIGURAS ....................................................................................... X
LISTA DE TABELAS ...................................................................................... XII
LISTA DE ABREVIATURAS ........................................................................... XIII

1.

INTRODUÇÃO ............................................................................................... 1

2.

REVISÃO DE LITERATURA ......................................................................... 3

2.1

O Theobroma cacao e a lavoura cacaueira ................................................... 3

2.2

Fatores econômicos e sociais da lavoura cacaueira ...................................... 4

2.3

Interação planta-patógeno e o patossistem T. cacao - M. perniciosa ............ 6

2.4

Mecanismos de estresse oxidativo .............................

2.5

Oxalato de cálcio ............................................................................................ 9

3.

MATERIAL E MÉTODOS .............................................................................. 13

3.1

Extração de cristais de oxalato de cálcio (COC) ............................................ 13

3.1.1

Extração de drusas em T. cacao .................................................................... 13

3.1.1.1

Material vegetal .............................................................................................. 13

3.1.1.2

Eliminação da mucilagem ............................................................................... 14

3.1.1.3

Extração dos COC das células ....................................................................... 14

3.1.1.4

Seleção e concentração dos COC em meio às células trituradas ................. 14

3.1.1.5

Decantação em solução de sacarose ............................................................ 16

3.1.1.6

Digestão enzimática ....................................................................................... 17

3.1.1.7

Eliminação do excesso de grãos de amido .................................................... 18

3.1.2

Extração de ráfides de Sansevieria sp (espada-de-são-jorge) ...........
vi

8

19

3.1.2.1

Material vegetal .............................................................................................. 19

3.1.2.2

Extração dos cristais dos idioblastos .............................................................. 20

3.1.2.3

Separação dos COC das células trituradas ................................................... 20

3.1.2.4

Digestão enzimática ....................................................................................... 21

3.2

Isolamento da matriz protéica dos COC ......................................................... 21

3.3

Eletroforese em gel SDS-PAG ....................................................................... 22

3.4

Separação das proteínas por cromatografia .................................................. 23

3.5

Identificação da composição protéica por Espectrometria de Massas (MS) .. 23

3.6

Cortes histológicos de T. cacao e montagem de lâminas .............................. 24

4

RESULTADOS E DISCUSSÃO ..................................................................... 25

4.1

Perfil histológico e distribuição das drusas em T. cacao ................................ 25

4.2

Extração e análise dos COC em T. cacao e S. trifasciata .............................. 27

4.3

Presença de amido nas amostras de T. cacao .............................................. 28

4.4

Purificação e visualização da matriz protéica presente nas drusas de
oxalato de cálcio de T. cacao e ráfides de S. trifasciata ................................ 29

4.5

Análise de Espectrometria de Massas e das sequências peptídicas
encontradas nas drusas de T. cacao e nas ráfides de S. trifasciata .............. 31

4.6

Caracterização da matriz protéica com ênfase nas sequências peptídicas
obtidas via Espectrometria de Massas ........................................................... 39

5.

CONCLUSÕES .............................................................................................. 43

6.

PERSPECTIVAS ............................................................................................ 44

7

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................. 45

vii

RESUMO

MENDES, Juliano Sales, M.S., Universidade Estadual De Santa Cruz, Ilhéus, março
de 2010. Análises proteômicas da matriz protéica de cristais de oxalato de cálcio em
Theobroma cacao e Sansevieria sp. Orientador: Júlio Cézar de Mattos cascardo; Co-

orientadora: Helena Costa.

Cristais de oxalato de cálcio (COC) são estruturas microscópicas de composição
química simples e morfologia variada, apresentando diferentes funções em
diferentes organismos. Em Theobroma cacao, os COC são do tipo drusas e
possuem um papel de defesa contra patógenos. Durante a infecção pelo fungo
Moniliophthora perniciosa, a enzima oxalato oxidase converte o oxalato complexado
das drusas em peróxido de hidrogênio e dióxido de carbono, criando um ambiente
altamente oxidativo, a fim de combater a invasão. Por outro lado, o M. perniciosa,
fungo hemibiotrófico, utiliza-se da morte do tecido vegetal para completar seu ciclo
reprodutivo, em sua fase saprofítica. No intuito de identificar o complexo protéico das
drusas de T. cacao, foram desenvolvidas metodologias de extração e purificação
dos COC desta planta. Os resultados evidenciaram uma matriz protéica formada por
muitas proteínas com diferentes pesos moleculares. As análises proteômicas
revelaram a presença de uma proteína contendo um tetratrico peptídeo repetido
(TPR), uma ferredoxina, proteínas de choque térmico (HSP70 e HSP60) e uma
ferritina. COC do tipo ráfides encontrados em Sansevieria sp (espada-de-são-jorge)
também foram estudados, assim como a sua matriz protéica, a fim de verificar o
perfil protéico de um COC morfologicamente diferente ao de T. cacao. Com base
nos resultados encontrados, os perfis protéicos de drusas e ráfides apresentam
proteínas similares, que desempenham funções no processo de formação dos COC.
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ABSTRACT

MENDES, Juliano Sales, M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, March
2010. Proteomic analysis of matrix proteic of the calcium oxalate crystals in
Theobroma cacao and Sansevieria sp. Advisor: Júlio Cézar de Mattos Cascardo.
Co-advisor: Helena Costa.

Crystals of calcium oxalate (COC) are microscopic structures of simple chemical
composition and diverse morphology, presenting different functions in different
organisms. In Theobroma cacao, the COC are classified as druses with a role in
defense against pathogens. During infection with Moniliophthora perniciosa, the
enzyme oxalate oxidase converts the oxalic acid complexed in the druses, in
hydrogen peroxide, oxygen and carbon dioxide, creating a highly oxidative
environment in order to detain the invasion. Furthermore, the hemibiotrophic fungus
M. perniciosa, also uses dead plant tissues to complete its reproductive cycle, in its
saprophytic phase. In order to study the intrinsic characteristics of COC, we
established methodologies to extract and purify the COC of the plant and identify the
protein composition of these structures. The results showed a protein matrix
composed of many proteins with different molecular weights. The proteomic analysis
revealed the presence of a tetratrico peptide repeat (TPR), a heat shock protein
(HSP70 e HSP60) and a Ferredoxin. The COC type raphides of Sansevieria sp were
also studied, as well as its matrix protein, in order to examine the molecular profile of
a morphologically different COC and other plant species. However, based on these
results it is hypothesized that the protein constituents of both COC are similar.
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1 INTRODUÇÃO

Culturas de alta demanda de produção necessitam de grandes áreas de
cultivo, das quais, criam um ambiente geneticamente homogêneo e suscetível ao
ataque de doenças e pragas. Desta forma, técnicas de melhoramento genético
vegetal ou de biologia molecular são utilizadas para assegurar à planta
características de resistência ao ataque de seus predadores e patógenos.
Desde o aparecimento do fungo Moniliophthora perniciosa, muitas ações
foram feitas a fim de minimizar os efeitos devastadores desta doença. Órgãos de
pesquisa como a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) e
a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) trabalham para melhor compreender
os mecanismos de ação deste fungo em T. cacao, para então buscar meios de
interferir neste patossistema de forma benéfica à cacauicultura.
A participação de Espécies Ativas de Oxigênio (EAO) neste patossistema foi
descrita por Ceita et al, (2007), na qual mostraram a participação de cristais de
oxalato de cálcio (COC) na formação de peróxido de hidrogênio, como resultado da
ação da enzima oxalato oxidase (EC 1.2.3.4)

sobre o oxalato complexado das

drusas,

oxidativo

criando

um

ambiente

altamente

e

propício

para

o

desencadeamento da apoptose. Com isso, passou-se a compreender acerca da
função dos cristais de oxalato de cálcio presentes em T. cacao, estruturas de
composição química simples, porém, com papel fundamental no processo de
interação entre T. cacao e M. perniciosa.
Os COC presentes em diferentes organismos, tais como vegetais, animais,
fungos, entre outros, possuem estruturas morfológicas bastante distintas, a
depender de sua função ou localização no organismo. Porém, vários trabalhos
relataram a presença de uma matriz protéica responsável pela formação e função
destes COC, envolvida por um arcabouço esquelético de oxalato e cálcio. Esta
matriz protéica é formada por um conjunto de proteínas de variado peso molecular e
de baixa concentração. Segundo Li, et al (2003), a matriz protéica de COC possui
forte afinidade por cálcio e uma estrutura sob a qual ocorre a nucleação do cristal e
o controle da direção e da taxa de crescimento, além de ser restrita aos idioblastos,
1

células em que os cristais são formados. Porém, a identificação de cada proteína
formadora desta matriz protéica tem sido um grande desafio para os pesquisadores,
uma vez que se trata de um complexo formado por várias proteínas de baixa
concentração, que não possui registros em bancos de dados para uma comparação
confiável, sendo de difícil estudo.
Desta forma, a identificação da matriz protéica torna-se necessária para que
juntamente às outras informações publicadas, contribua para a identificação
genética de uma estrutura importante no processo de defesa contra pragas e
doenças. Em relação à interação T. cacao - M. perniciosa, os COC na forma de
drusas são um fator preponderante para o sucesso da infecção, manifestado através
da explosão oxidativa provocada pela formação do peróxido de hidrogênio oriunda
do oxalato e desencadeadora da morte celular vegetal, necessária para a fase
saprofítica do fungo.
O objetivo desta dissertação foi isolar e identificar a matriz protéica associada
com os cristais de oxalato de cálcio (drusas) presentes em caules de cacaueiros, a
fim de gerar informações para melhor compreender a relação da produção e
degradação destes cristais em T. cacao. Da mesma forma, um tipo de COC do tipo
ráfide pertencente à espécie Sansevieria sp, conhecida popularmente por espadade-são-jorge, foi estudado, no intuito de comparar o padrão constitutivo protéico de
COC morfologicamente diferentes e entre espécies vegetais distintas. Cortes
histológicos também foram feitos para analisar o perfil de distribuição das drusas nos
caules de T. cacao.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1

O Theobroma cacao e a lavoura cacaueira

O Theobroma cacao L. é a única, dentre as 22 espécies do gênero, que é
explorada comercialmente em larga escala, embora o “cupuaçuzeiro” [Theobroma
grandiflorum) (Willd. Ex Spreng) Schum] também já esteja sendo plantado
comercialmente, em algumas áreas (DIAS, 2001), principalmente para a extração e
utilização da polpa.
O T. cacao é originário de regiões de florestas pluviais da América Tropical,
tendo como seu provável centro de origem a região do Alto Amazonas (BASTOS,
2005). O cacau era bastante apreciado pelos nativos americanos, principalmente
Maias e Astecas, muito antes de Cristóvão Colombo descobrir a América (DIAS,
2001). O cacaueiro é uma árvore de pequeno porte (até 6 metros de altura), de copa
globosa e baixa, possuindo folhas simples, coriáceas, de 12-24 cm de comprimento,
enquanto suas flores são inseridas no tronco e nos ramos principais na axila das
folhas caducas (LORENZI; MATOS, 2002).
No Brasil, há registros de que o cultivo do cacau foi iniciado em 1711, no
Estado do Pará. Sua implantação na Bahia se deu no ano de 1746, quando algumas
mudas foram trazidas por Luís Wernaux que as presenteou a Antônio Dias, que por
sua vez as plantou as margens do rio Pardo, na fazenda Cubículo, atual município
de Canavieiras. Em 1752 foram feitos os primeiros plantios no município de Ilhéus,
de onde se iniciou a produção em larga escala (GUERREIRO e PARAÍSO, 2001).
A lavoura cacaueira do sudeste da Bahia possui a peculiaridade de estar
inserida no Sistema Cabruca, o qual se caracteriza pela utilização das árvores da
Mata Atlântica para proporcionar o sombreamento necessário ao desenvolvimento
do cacaueiro. Este sistema agroflorestal proporcionou não apenas a aclimatação
ideal da lavoura, bem como a conservação da floresta desta região, uma vez que
boa parte das árvores foi mantida por conta da lavoura e por conseqüência toda uma
cadeia de fauna e flora. Porém, como toda monocultura, a suscetibilidade a pragas e
doenças torna-se maior. Na lavoura cacaueira, a maior desencadeadora de perdas
3

de produção por fatores bióticos foi o fungo M. perniciosa, causador da doença
vassoura-de-bruxa do cacaueiro. Este fungo foi encontrado pela primeira vez na
região sudeste da Bahia a partir do ano de 1989, no município de Uruçuca, seguido
pelo município de Camacã e por fim a sua disseminação por toda a região.

2.2

Fatores econômicos e sociais da lavoura cacaueira

No Brasil, a produção de cacau sofreu uma grande queda desde o
aparecimento do fungo M. perniciosa no sudeste da Bahia, em 1989 (Figura 1).
Somado com o baixo preço desta commodity no mercado internacional, a região
entrou em uma grave crise socioeconômica, levando os produtores a se
descapitalizarem e perderem suas produções (DIAS, 2001).

Figura 1. Produção do cacau na lavoura baiana após a chegada da doença vassoura-de-bruxa do
cacaueiro.
Fonte: Elaborado a partir de dados da CEPLAC e da SEAGRI, 2010.

Segundo dados da Organização Internacional do Cacau (ICCO), uma
organização composta por produtores e consumidores de cacau de todo o mundo,
há uma estimativa de crescimento da produção de cacau até a safra de 2011/2012
(Figura 2A). Acompanhando esse crescimento, o consumo de cacau e derivados
pela população mostra-se com a mesma tendência (Figura 2B), segundo dados da
mesma

organização,

mostrando

que

esses

produtos,

antes

consumidos

preferencialmente pelas classes altas, podem estar se inserindo na dieta de todas as
4

classes consumidoras. Estas informações só reafirmam a necessidade de se investir
na cultura cacaueira nacional, buscando alternativas e combatendo fatores adversos
que contribuem para a redução da produtividade, tais como doenças, pragas ou
fatores abióticos.

A

B

Figura 2. (A) Estimativa de aumento da produção de cacau no mundo. (B) Estimativa de aumento
mundial do consumo de cacau. Ambos os gráficos relacionados às safras de 2001/02 a 2011/2012.
Fonte: ICCO, 2010, com adaptações.
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2.3

Interação

planta-patógeno e

o patossistema

Theobroma cacao

-

Moniliophthora perniciosa

O Moniliophttora perniciosa (Stahel) Aime e Phillips-Mora (2005) (= Crinipellis
perniciosa), é o fungo fitopatógeno causador da vassoura-de-bruxa do cacaueiro.
Este fungo é pertencente, à ordem Agaricales, família Marasmiaceae e à classe dos
Basidiomicetos. Ele é um fungo hemibiotrófico, possuindo duas fases distintas em
seu ciclo de vida. Uma das fases é denominada parasítica ou biotrófica, encontrada
nos tecidos vivos das plantas, levando o vegetal a apresentar hipertrofia celular e
deformando todo o ramo infectado. Nesta fase, o fungo apresenta um micélio
formado por hifas relativamente grossas (5 a 20 µm), intercelulares, monocarióticas
e sem grampos de conexão. A outra fase é denominada de saprofítica, na qual
ocorre total necrose das células infectadas do hospedeiro e produção do seu
basidioma. Nesta fase, o fungo apresenta hifas mais finas (1,5 a 3,0 µm),
intracelulares, dicarióticas, com grampos de conexão, caracterizada por ser de fácil
cultivo em meio de cultura (EVANS e BASTOS, 1979; EVANS, 1980). Em seguida,
começa a produção de basidiósporos de pequenos basidiomas rosas (cogumelos),
infectando os tecidos meristemáticos do cacaueiro e induzindo sintomas em gemas
vegetativas, almofadas florais, flores e frutos, sendo que a dispersão destes
basidósporos

se

dá

principalmente

durante

períodos

MATSUOKA, 1999; MEINHARDT, 2008), reiniciando o ciclo.

noturnos

(SILVA

e

Além do T. cacao,

o fungo M. perniciosa também parasita outras espécies pertencentes à família
Malvaceae, além de possuir hospedeiros nas famílias Solanaceae, Bixaceae,
Malpighiaceae e Bignoniaceae (LUZ et al, 2006).
Durante um processo de infecção, ocorre uma série de processos
bioquímicos, tanto no patógeno quanto no hospedeiro, no qual se revelam
estratégias necessárias para a manutenção do agente infeccioso ou das defesas da
planta. Um exemplo disso foi descrito por Garcia et al, (2007), que relataram a
presença de proteínas indutoras de necrose e de emissão de etileno (MpNEP) em
folhas de cacaueiro. Por outro lado, Chaves e Gianfagna (2007) chegaram à
conclusão de que as mudanças químicas que levam ao desenvolvimento da
vassoura-de-bruxa envolvem a regulação da via de ácido salicílico, no qual este
ácido atua promovendo o controle da doença.

6

Um mecanismo bem característico no processo de defesa de plantas ao
ataque de microorganismos patogênicos é a explosão oxidativa, provocada por
espécies ativas de oxigênio (EAO). Por outro lado, a capacidade de sobrevivência
de um determinado organismo a um ambiente altamente oxidativo depende
diretamente da capacidade de sinalização molecular que vai gerar subsídios para
uma ação antioxidante no meio, eliminando EAO ou reparando os danos causados
no DNA (SANTOS et al, 2008). Em experimento realizado por CEITA et al, (2007)
micélios de M. perniciosa foram submetidos a crescimento em meio de cultura sólido
com diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio, revelando, ao final, uma
alta resistência deste fungo ao ambiente altamente oxidativo. Este resultado revelou
uma relação importante entre EAO e o patógeno, uma vez que o H 2O2 é um
componente importante no processo de defesa das plantas. A mesma autora relatou
que há uma explosão oxidativa oriunda da conversão do oxalato complexado nos
COC presentes na planta em forma de drusas, produzindo peróxido de hidrogênio,
sendo esta EAO um mecanismo de defesa desta planta contra a ação do fungo
hemibioptrófico M. perniciosa. Por outro lado, CHIPPS et al, (2004) identificaram
uma forte atuação do oxalato produzido

pelo fungo necrotrófico Sclerotinia

sclerotiorum no processo de infecção em Phaseolus coccineus, assim como
AGUIRRE et al, (2005) mostraram que há aumento dos níveis de EAO durante a
diferenciação celular em fungos e outros microorganismos eucariotos, sendo esta a
sinalização celular necessária para o desenvolvimento de muitos organismos.
Desta forma, torna-se cada vez mais importante compreender a sutileza das
características bioquímicas de uma interação planta-patógeno, uma vez que cada
constituinte representa um mecanismo de defesa ou ataque que pode ser a chave
para a compreensão de todo o patossistema.

7

2.4

Mecanismos de estresse oxidativo

Após a infecção, as células vegetais entram em desordem, levando-as a uma
resposta de hipersensibilidade (HR), mecanismo de defesa encontrado pela planta a
fim de eliminar a infecção (STASKAWICZ et al., 1995). A HR é habitualmente
precedida por uma resposta rápida e transiente, que ocorre principalmente na
superfície das células das plantas, baseando-se predominantemente na ativação de
componentes pré-existentes, tais como influxo de íons, mudança no padrão de
fosforilação de proteínas, mudança no pH do apoplasto e no potencial de
membrana, cruzamento oxidativo (cross-linking) de proteínas da parede celular da
planta e geração de EAO (BOWELL e WOJTASZEK, 1997). Dentre estas, as EAO
possuem diversas finalidades no processo de HR, tais como: sinalização celular
para a ativação de genes de defesa; reforço da parede celular; formação de
precursores de polímeros de lignina; ativação de genes de morte celular e aumento
da atividade de ácido benzóico 2-hidrolase, requerida para a síntese do ácido
salicílico, potente sinalizador para a ocorrência da Resistência Sistêmica Adquirida
(SAR) (MARTINEZ, 1998 e ALVAREZ, 2000).
O processo químico de produção de EAO inicia-se a partir de sucessivas
adições de elétrons ao oxigênio molecular, produzindo ânion superóxido (O 2·-),
peróxido de hidrogênio (H2O2) e radical hidroxila (OH·), sendo consideradas ativas,
pois não necessitam da entrada de energia para reagir com outras moléculas
(RESENDE et al, 2003). A maioria do H2O2 celular surge da dismutação do O2·catalisada pela superóxido dismutase (SOD) (RESENDE et al, 2003). Apesar de não
ser um radical livre, pela ausência de elétrons desemparelhados na última camada,
o H2O2 é um metabólito do oxigênio extremamente deletério, porque participa da
reação que produz o OH·; além de ter vida longa, sendo capaz de atravessar
camadas

lipídicas,

proporciona

alta

toxicidade

às

células

(FERRERA

e

MATSUBARA, 1997).
Como descrito por CEITA et al, (2007), o peróxido de hidrogênio também
pode ser formado a partir de uma reação química catalisada por uma oxalato
oxidase (OxO), similar às germin oxalato oxidase, tendo como principal fonte o
oxalato. Esta enzima foi primeiramente identificada em trigo, como marcador do
desenvolvimento de seu embrião. A reação se dá a partir da conversão do oxalato,
produzindo além do H2O2, CO2 e O2 (Figura 3). De outra forma, alguns fungos
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fitopatógenos secretam ácido oxálico quando invadem tecidos vegetais, cujas
funções são a de seqüestro do cálcio e acidificação da parede celular, facilitando a
ação de enzimas de degradação de parede celular (BOWELL e WOJTASZEK,
1997).

Oxalato oxidase
EC 1.2.3.4

Figura 3. Reação enzimática da oxalato oxidase na presença de oxalato, formando peróxido de
hidrogênio.
Fonte: Adaptado de CEITA, (2007).

2.5

Oxalato de cálcio

O oxalato é um constituinte comum em várias plantas, incluindo muitas
culturas agronômicas (LIBERT; FRANCESCHI, 1987). Algumas plantas possuem
teores de oxalato não recomendados a pessoas com problema de urolitíase, doença
caracterizada pela formação de COC no interior dos rins, o que leva à busca de
maiores informações acerca deste composto nos alimentos (SIENER et al, 2006).
Segundo Campos e Schor (1998), os COC ou cálculos ligam-se às células tubulares
renais por meio de sialoglicoproteínas de carga negativa presentes na membrana
plasmática. Uma vez estabelecida esta ligação, que pode ser inibida por substâncias
como citrato e glicosaminoglicanos, os cristais têm acesso rapidamente ao meio
intracelular através de um mecanismo de endocitose, iniciando-se então, uma série
de eventos intracelulares, com reorganização do citoesqueleto, aumento da
transcrição de genes e promotores de resposta fibrótica, e proliferação celular. Sob o
mesmo aspecto, Boyce (1968) já apontava para a presença de uma mucoproteína
presente em cálculos renais, representando cerca de 3% do peso deste cristal,
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evidenciando que existe um regulador no processo de formação dos COC de
animais. Em animais domésticos, muitos problemas relacionados a fatores
antinutricionais, como o alto teor de oxalato em algumas plantas forrageiras, levaram
à eliminação ou redução da alimentação de bovinos e equinos com determinadas
espécies, a fim de evitar doenças como o hiperparatireoidismo nutricional
secundário, conhecido popularmente como cara-inchada, doença esta que leva ao
enfraquecimento da estrutura óssea do animal, além de desordens fisiológicas por
deficiência de cálcio.
O oxalato pode apresentar-se na forma insolúvel como cristais de oxalato de
cálcio ou solúvel sob a forma de ácido oxálico (OLIVEIRA et al, 2003). Os cristais de
oxalato de cálcio estão presentes em aproximadamente 215 famílias de plantas
(NAKATA; McCONN, 2007), representando de 3 a 80% do peso seco destes
vegetais. Os COC são estruturas microscópicas que possuem uma composição
química bastante simples, formados a partir do cálcio e do ácido oxálico, duas
substâncias encontradas abundantemente em quase todos os vegetais.
Existem várias rotas em potencial para a biossíntese do ácido oxálico em
plantas. Este ácido orgânico pode ser formado a partir da oxidação do glicolato e
glioxilato pela ação da enzima glicolato oxidase, através da ação da isocitrato liase
no isocitrato, através da oxidação do oxaloacetato ou através do ácido ascórbico que
é o seu maior precursor, porém, a enzima responsável por essa rota ainda é
desconhecida (FRANCESCHI e NAKATA, 2005). O ácido ascórbico utilizado na
biossíntese do oxalato é sintetizado diretamente no interior das células que
comportam os COC, chamadas de idioblasto (NAKATA, 2003), e configura-se como
o principal precursor do ácido oxálico em T. cacao, que é objeto deste estudo.
Diferentemente da sua simplicidade química, os COC apresentam uma
variação morfológica que os torna versáteis em suas funções nas plantas. Os COC
classificam-se em prismáticos (em forma de prisma), estilóides (retangulares e
compridos), ráfides (conjunto de estruturas aciculares), arenoso (massa de
pequenos cristais angulares parecidos com grãos de areia) e drusas (conjunto de
cristais multifacetados) e podem ser formados em diferentes tecidos nas plantas, tais
como em raízes, caules, folhas, frutos e sementes (FRANCESCHI e NAKATA, 2005;
FRANCESCHI e HORNER, 1980).
Baseado na diversidade de formas e tamanhos dos COC, bem como na sua
prevalência e distribuição espacial, existem diferentes hipóteses para sua função
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nas plantas, tais como proteção contra herbivoria, detoxificação por metais pesados,
regulação dos níveis de cálcio, balanço iônico entre outras (FRANCESCHI e
NAKATA, 2005).
Uma destas funções baseia-se em um mecanismo de tolerância interna a
alumínio, no qual este metal na forma não tóxica é sequestrado pela planta,
formando um complexo Al-oxalato dentro da porção aérea da planta (FRANCESCHI
e NAKATA, 2005), e foi descrita por Mazen (2004), que mostrou por espectro de
microanálise de energia dispersiva de raios-X que os COC presentes em Corchorus
olitorius incorporaram alguns metais pesados que foram disponibilizados à planta,
como o cobre e o alumínio, comprovando uma das funções dos COC como agente
detoxificador. Da mesma forma, o oxalato insolúvel pode estar envolvido na
detoxificação de outros metais, como o estrôncio, cádmo e cobre. Esta característica
torna-se uma alternativa biológica como processo de despoluição de rios, uma vez
que existem muitos corpos d’água poluídos por dejetos industriais ricos em metais
pesados, assim como também existem muitas espécies de plantas aquáticas ricas
em COC em seus tecidos e que habitam estes rios, tais como Alternanthera
philoxeroides, Polygonum ferrugineum, entre outras (SOUZA et al, 2009). Desta
forma, uma boa ação de manejo, direcionando para esta finalidade, pode ser uma
ferramenta importante no processo de recuperação de corpos hídricos.
Outra característica foi demonstrada por KORTH et al, (2006), os quais
submeteram insetos mastigadores a uma dieta à base do vegetal Medicago
truncatula, planta rica em oxalato insolúvel na forma de prismas, sendo ofertada uma
forma selvagem e uma forma mutada com deficiência de oxalato de cálcio (cod).
Com o passar dos dias, foi observado que houve uma grande preferência dos
insetos por (cod) em relação à planta não mutada, assim como também foi
observada uma maior mortalidade e menor crescimento dos insetos submetidos à
dieta com as plantas selvagens, ricas em COC. Esses resultados demonstraram o
papel de defesa que os COC possuem nestas planas contra a herbivoria de insetos
mastigadores. Outra função dos COC foi mostrada por Gonzalez et al, (2009) que
evidenciaram uma relação de simbiose entre plantas do gênero Eucalyptus spp e
ectomicorrisas, na qual o fungo armazena cálcio na forma de COC em áreas com
baixa disponibilidade deste elemento, disponibilizando-o às plantas.
Por outro lado, Monje e Baran (2002) evidenciaram, em estudos realizados
com diferentes espécies de cactáceas, que diferentes COC são formados para cada
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espécie, indicando para mais um fator de diferenciação destas espécies vegetais por
meio da morfologia dos cristais.
No patossistema T. cacao - M. perniciosa foi evidenciada uma correlação
entre o processo de infecção e a quantidade de COC do tipo drusas presentes nas
plantas. Esta correlação está sustentada uma vez que Ceita et al, (2007)
observaram uma diminuição na quantidade de drusas durante o processo de
infecção em relação a plantas não infectadas, levando à hipótese de que estas
estruturas estão sendo convertidas em peróxido de hidrogênio pela ação da enzima
oxalato oxidase, gerando uma explosão oxidativa com conseqüente apoptose
celular. Este aumento foi confirmado por VILLELA-DIAS, et al (2010), ao quantificar,
por cromatografia, o ácido oxálico presente em meristemas de T. cacao, verificando
maior quantidade deste ácido orgânico em tecidos da variedade resistente
(TSH1188) em relação à suscetível (Catongo), ambos ao M. perniciosa.
Desta forma, os COC mostram-se como uma ferramenta de grande
importância na manutenção da integridade das plantas, agindo como fator de
proteção contra pragas, quanto no processo de suscetibilidade a doenças.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1

Extração de Cristais de Oxalato de Cálcio (COC)
Na extração dos COC foram utilizadas metodologias que não necessitaram

grande complexidade, porém, exigiram muita repetição de etapas e procedimentos
bastante laboriosos. Para tanto, as centrifugações foram essenciais no intuito de
precipitar as drusas e as ráfides no fundo dos tubos, separando estes cristais de
outras partículas indesejadas. Desta forma, não houve a necessidade de atribuir um
padrão de centrifugação com rotação e temperatura determinada, mas sim, uma
centrifugação necessária para formar o precipitado, utilizando-se a rotação máxima
da centrífuga utilizada, verificando sempre o limite suportado pelo tubo utilizado,
sempre a uma temperatura ambiente. Quanto ao tempo, as centrifugações
realizadas em Eppendorf 5415R a 16110 x g foram de 15 segundos para tubos
menores e iguais a 2,0 mL, já as centrifugações realizadas em Eppendorf 5804R a
4500 x g foram de um minuto para tubos de 15 mL e 50 mL.

3.1.1 Extração de drusas em Theobroma cacao
3.1.1.1 Material vegetal

Ramos de T. cacao contendo apenas a região do caule, da variedade catongo
(suscetível ao M. perniciosa), foram coletados em área de cultivo de cacaueiro do
campus da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), km 16 da Rodovia IlhéusItabuna, bairro Salobrinho (Figura 4 A) e no Banco ativo de Germoplasma (BAG) do
Centro de Pesquisa do Cacau da CEPLAC, situado no Km 22 da mesma rodovia,
ambos no município de Ilhéus, Bahia. Já a variedade CCN51 (resistente ao M.
perniciosa) foi semeada e cultivada em casa de vegetação na UESC, cedidas
gentilmente pelo Dr. Alex-Alan Furtado de Almeida, para a execução das análises.
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3.1.1.2 Eliminação da mucilagem

No intuito de remover a grande quantidade de mucilagem (Figura 5) presente
no material coletado, os meristemas foram separados dos ramos e estes últimos
foram cortados e reduzidos a um tamanho de aproximadamente dois a três
centímetros (Figuras 4B e 4C), imersos em água destilada e posteriormente levados
à geladeira, no qual esta água era trocada diariamente durante uma semana, ou,
dependendo da quantidade de material a ser utilizado, até a água apresentar-se sem
mucilagem dissolvida. A quantidade de material vegetal utilizado para a extração das
drusas variou de acordo com a quantidade de COC obtido em cada extração. Para o
material coletado em campo, foram necessárias três extrações. Para cada extração,
foram utilizados aproximadamente 2,0 Kg de material vegetal. Para o material
coletado em casa de vegetação foram coletadas 240 plantas de 30 cm, totalizando
aproximadamente 2,0 Kg.

3.1.1.3 Extração dos COC dos idioblastos

Caules e ápices dos ramos de T. cacao livres da maior parte da mucilagem foram
triturados com água destilada em um liquidificador doméstico por aproximadamente
dois minutos. Em seguida, procedeu-se a remoção dos tecidos triturados por meio
de peneiras com malha de náilon de 1,0 mm2 e 0,5 mm2 de abertura. Após a
remoção do particulado mais grosseiro, foram realizadas várias centrifugações com
a finalidade de remover os resquícios de mucilagem dissolvidos na água. Após as
centrifugações, o pellet foi recuperado e novamente dissolvido em água para que
pudesse ser levado a uma peneira com malha de 45 µm de abertura para a retirada
de fragmentos celulares.

3.1.1.4 Seleção dos COC e primeiro passo de purificação

A solução contendo as drusas foi submetida a uma centrifugação em tubos de
50 mL a fim de concentrar todos os cristais. O sobrenadante foi cuidadosamente
descartado e o precipitado foi diluído com água destilada e transferido para um tubo
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de 2,0 mL. A solução foi novamente centrifugada a fim de se observar uma mancha
esbranquiçada no fundo do tubo, característica que evidenciaria a presença das
drusas (Figura 6). Logo após, adicionou-se ao tubo 1,0 mL de SDS 1% em água,
homogeneizando em vórtex por cerca de um minuto e novamente centrifugado. Este
último procedimento foi repetido diversas vezes até que a amostra ficasse
visualmente mais clara com a redução da clorofila. Por final, adicionou-se água
destilada para a eliminação do SDS, agitando em vórtex, centrifugando e
descartando o sobrenadante, por várias vezes, até a total eliminação do detergente.

(A)

(B)

(C)

Figura 4. (A) Ramo da base do T. cacao utilizado para a extração das drusas; (B) Amostra dos ápices
dos ramos de T. cacao utilizados na extração; (C) Amostra do caule do ramo picotado e sem as
folhas utilizadas na extração.

Figura 6. Mancha esbranquiçada (seta preta)
referente aos cristais de oxalato de cálcio do
tipo drusas em um tubo de 2,0 mL.

Figura 5. Mucilagem dos ramos de T. cacao
sendo descartado após incubação em água
sob baixa temperatura (seta preta).
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3.1.1.5 Decantação em solução de sacarose

No intuito de separar as drusas do restante dos fragmentos dos tecidos
vegetais triturados que não foram removidos pelo procedimento de limpeza com
SDS 1% (Figura 7A), procedeu-se uma decantação da suspensão contendo as
drusas em solução de sacarose 40% (Figura 8). Este processo foi uma adaptação
do “Protocolo de Separação por Gradiente de Sacarose” da MitoScience (2007). Em
tubos de ensaio ou tubos de 15 mL equivalentes, foram adicionados 10 mL de
solução de sacarose 40%. À sacarose, foram cuidadosamente adicionados 100 µL
do homogeneizado contendo as drusas com os fragmentos dos tecidos. Neste
processo, os fragmentos triturados possuem menor densidade do que a solução de
sacarose a 40%, permanecendo na parte superior, enquanto que as drusas
decantam por serem mais densas do que a solução de sacarose 40%. Este
processo de decantação durou uma hora, e foi realizado sob baixa temperatura, com
os tubos em contato com gelo ou no interior de uma geladeira. Após a decantação,
9,0 mL da solução de sacarose com os fragmentos dos tecidos triturados foram
descartados, recuperando cerca de 1,0 mL do fundo do tubo onde estavam as
drusas decantadas. Posteriormente, todas essas alíquotas de 1,0 mL recuperadas
foram transferidas para um tubo de 15 mL onde foram centrifugadas a fim de
concentrar as drusas. Após cada centrifugação, recuperava-se o precipitado com as
drusas, concentrando-os com o precipitado dos outros tubos até que todas as
amostras de todos os tubos do processo de decantação estivessem em um único
tubo de 2,0 mL. Em seguida, o precipitado total final foi lavado extensivamente com
água destilada para a retirada da sacarose.
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Figura 7. Fotos em microscopia fotônica nas quais se evidenciam: (A) presença de drusas de oxalato
de cálcio (DR) entre alguns tricomas (T) e fragmentos do tecido vegetal triturado (FT), em lente de
aumento de 200 vezes; (B) detalhe de uma das drusas ao lado em lente de aumento de 400 vezes.

A

B

Figura 8. Purificação das drusas pelo método da decantação em solução de sacarose a 40%. (A)
detalhes do processo de aplicação da amostra para decantação; (B) amostras em processo de
decantação.

3.1.1.6 Digestão enzimática

Para a eliminação de restos de parede celular, tricomas e grãos de amido,
não eliminados pela última etapa, realizou-se uma lavagem do material com SDS
1%, homogeneizando em vórtex por dois minutos. Posteriormente, foram feitas
várias lavagens com água destilada seguida de centrifugações, até que todo o SDS
fosse retirado da amostra. Em seguida, o precipitado com as drusas foi incubado por
três dias a 37ºC em meio contendo 2% (m/v) celulase obtido de Aspergillus niger,
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1% (m/v) Pectolyase obtido de Aspergillus japonicus, 2% de pectinase obtido de
Rhizopus sp e 2% (m/v) α-amilase obtido de Aspergillus oryzae, todas fabricadas
pela SIGMA-ALDRICH. Após a digestão, a amostra foi centrifugada descartando o
sobrenadante e adicionando água destilada extensivamente para lavar a amostra.

3.1.1.7 Eliminação do excesso de grãos de amido

Para a eliminação do excesso de grãos de amido presentes na solução
contendo as drusas da variedade CCN51, realizou-se o aquecimento da solução até
que ela atingisse uma temperatura de aproximadamente 90°C. Após a solubilização
do amido, a solução ainda quente foi submetida a uma rápida centrifugação (três a
quatro segundos) à rotação máxima e temperatura ambiente (Eppendorf, 5415R).
Em seguida, todo o conteúdo do sobrenadante foi rapidamente descartado,
preservando as drusas concentradas no fundo do tubo. Este procedimento foi
executado até a total eliminação do amido solubilizado.
Ao término desta etapa, concluíam-se todos os processos de purificação para
a obtenção das drusas para utilizá-las em análises posteriores (Figura 9), em que
deve se observada a ausência de qualquer tipo fragmentos ou contaminantes
(Figura 9E).

A

B

C
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D

E

F

Figura 9. Drusas nas diferentes etapas de extração. (A) Ramos de T. cacao utilizados para a extração
das drusas; (B) Detalhe de algumas drusas nos idioblastos, de onde serão extraídas por trituração;
(C) Solução com drusas após a trituração e utilização de peneiras. (D) Solução com drusas após
lavagens com SDS 1%; (E) Detalhe evidenciando o fim do processo de purificação das drusas, após
decantação e digestão enzimática. (F) Detalhe de uma drusa após o processo final de extração.
Figuras B, C, D, E e F apresentadas em microscopia fotônica em lente de aumento de 200, 100 e 400
vezes, respectivamente.

3.1.2 Extração de ráfides de Sansevieria sp (espada-de-são-jorge)

3.1.2.1 Material vegetal

Todo o material vegetal foi coletado no Campus da Universidade Estadual de
Santa Cruz (UESC), km 16 da Rodovia Ilhéus-Itabuna, bairro Salobrinho, Ilhéus,
Bahia. Foram utilizadas amostras de S. trifasciata e S. trifasciata da variedade
Laurentii (Figura 10).
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Figura 10. Sansevieria hyacinthoides (esquerda) e Sansevieria trifasciata Var. Laurentii (direita),
utilizados para a extração de cristais de oxalato de cálcio do tipo ráfide.

3.1.2.2 Extração dos cristais dos idioblastos

As folhas foram picotadas em tamanhos menores, aproximadamente 2,0 cm2,
e em seguida trituradas juntamente com água destilada em um liquidificador
doméstico. O tempo de trituração foi baseado na observação de que as folhas
estivessem totalmente desfeitas, entre 30 a 60 segundos.

3.1.2.3 Separação dos COC das células trituradas

A solução triturada foi peneirada com três peneiras contendo poros diferentes,
a fim de reduzir ao máximo a quantidade de tecidos. Após passar pelas duas
primeiras peneiras, com 1,0 mm2 e 0,5 mm2, todo o conteúdo triturado foi submetido
a centrifugações em tubos de 50 mL, até todo o volume concentrar em forma de
precipitado. Em seguida, adicionou-se SDS 1%, agitou-se por um minuto e
novamente a solução foi centrifugada a fim de eliminar toda a clorofila e o conteúdo
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celular ainda presente. Só após a solução apresentar-se mais clara, esta foi
peneirada em uma peneira de 45µm, retendo a maior parte do particulado celular
ainda presente.

3.1.2.4 Digestão enzimática

Foi efetuada uma digestão enzimática a fim de eliminar alguns restos de
fragmentos de tecido vegetal, como parede celular e tricomas, que não puderam ser
retidos com o auxílio das peneiras. Para isso, procedeu-se da mesma forma como
descrito no item 1.1.6. Após esse processo, as ráfides apresentaram-se purificadas
e em condições de serem utilizadas nas próximas etapas do trabalho (Figura 11).

Figura 11. Ráfides após último passo da extração. (A) Microscopia fotônica evidenciando as ráfides,
em lente de aumento de 200 vezes. (B) Foto de dois tubos de 2,0 mL evidenciando uma mancha
esbranquiçada (seta preta) correspondente às ráfides.

3.2

Isolamento da matriz protéica dos COC

Os cristais de oxalato de cálcio foram solubilizados em 200µL de EDTA 0,5M,
pH 8,0 com trocas diárias por EDTA fresco durante uma semana. A cada troca, o
material era centrifugado por um minuto e o sobrenadante era recuperado e
estocado a -20°C, enquanto ao precipitado era adicionado uma nova alíquota de
EDTA. Ao final do processo de solubilização das drusas, toda a solução foi levada a
um centricon de 5 KDa a fim de eliminar todo o EDTA, oxalato e o cálcio da solução,
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além de concentrar a proteína. Nesta etapa, foram adicionadas duas vezes, um
volume de 1,0 mL de água ultra pura à solução de drusas dissolvidas e reduzidas a
cerca de 100 µL no centricon. Em seguida, a porção solúvel foi coletada para
análises em gel SDS-PAGE e Espectrometria de Massas.

3.3

Eletroforese em gel SDS-PAGE

No intuito de obter o perfil eletroforético da matriz protéica, foram feitos
minigéis de poliacrilamida, com base no protocolo estabelecido por Laemmli, (1970),
com adaptações, no qual o gel de empilhamento a 5% continha 1150 µL de água
destilada; 500 µL de solução-tampão (Tris-HCl 0,5 mol.L-1 pH 6,8 e 0,4% SDS); 330
µL de acrilamida 30%; 20 µL de persulfato de amônio 10% (m/v) e 2,0µL de Temed,
enquanto o gel de resolução a 11% foi feito contendo 3,7 mL de água destilada; 2,5
mL de solução-tampão (Tris-HCl 1,5 mol.L-1 pH 8,8 e 0,4% SDS); 3,7 mL de
acrilamida/bisacrilamida 30%; 70 µL de persufato de amônio 10% (m/v) e 4,0 µL de
Temed. O gel foi submetido a uma corrente elétrica de 120 V por 120 minutos.
Para a visualização das bandas, utilizou-se a impregnação com prata. Para
isto, após o término da corrida, o gel foi incubado por 30 minutos em solução de
metanol a 50%. Em seguida, o gel foi submetido a cinco lavagens com água
destilada por cinco minutos cada lavagem. Logo após, o gel foi incubado em uma
solução com 6,6 µL de ditiotreitol (DTT) 1,0 mol.L-1 em 50 mL de água destilada, por
15 minutos. Depois, descartou-se a solução e fez-se uma incubação em uma
solução contendo 300 µL de solução de nitrato de prata 20% em 50 mL de água
destilada por 15 minutos. Para finalizar, descartou-se a solução e lavou-se três
vezes, rapidamente, para a retirada do excesso de nitrato de prata. Para a
visualização das bandas foi adicionado o reagente de desenvolvimento de cor,
composto por 1,5 g de carbonato de sódio, 25 µL de formaldeído e 50 mL de água
destilada. Quando a visualização das bandas tornou-se desejável, foi adicionado
ácido cítrico 45% para parar a reação.
O gel foi fotografado em câmera Kodak e visualizado no programa Kodak1D
3.5.
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3.4

Separação das proteínas por Cromatografia

Uma parte do complexo protéico extraído tanto das drusas e das ráfides foi
submetido a um fracionamento por Cromatografia Líquida Ultra Rápida de Fase
Reversa (Shimadzu® Sistema Prominence). A fase móvel utilizada foi composta por
uma mistura de água e ácido trifluoracético 1% para a bomba A e uma mistura de
acetonitrila e ácido trifluoracético 0,12% para a bomba B. A coluna utilizada foi uma
®

C4 (Symmetry, Waters ).

3.5

Identificação da composição protéica por Espectrometria de Massas (MS)

Duas modalidades de amostras protéicas foram utilizadas para a identificação
por MS: a primeira foi composta pelo extrato protéico total contendo todas as
proteínas dos COC e a segunda foi composta pelos isolados protéicos a partir do
fracionamento pela coluna C4, apenas para as drusas. Para ambas, procedeu-se
uma preparação para que as proteínas fossem aplicadas no Espectrômetro de
Massas, QTOF (Waters®).
Inicialmente foi necessário concentrar a amostra para 10µL de solução
utilizando um concentrador (Eppendorf ® modelo 5301). Logo após, adicionou-se
10µL de bicarbonato de amônio 25 mM à amostra. Em seguida, adicionou-se 2,5µL
de DTT a 100 mM, seguido por uma homogeneização em vórtex e incubação por 30
minutos a 60°C. Passado esse período, realizou-se uma rápida centrifugação
(Eppendorf, 5415R) a uma rotação de 16100 x g à temperatura de 25°C para a
adição de 2,5 µL de Iodoacetamida a 300 mM, que foi novamente homogeneizado e
incubado por 30 minutos à temperatura ambiente e na ausência de luz.
Posteriormente procedeu-se a adição de 250 ng ou 4,225 unidades de tripsina Gold
(Promega®), seguida de uma homogeneização e incubação por 16 a 24 horas a
37°C. Passado esse período, adicionou-se 10 µL de ácido fórmico seguido de uma
homogeneização e incubação a 37°C por 30 minutos. Após, a amostra foi
centrifugada (Eppendorf, 5415R) por 30 minutos a 6°C e rotação de 16100 x g.
Após a centrifugação, o sobrenadante foi cuidadosamente transferido para um
tubo específico para a coleta da amostra pelo Nano Acquity (Waters®) que separa as
amostras por meio de uma coluna C18, encaminhando-as, em seguida, para a
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análise pelo Espectrômetro de Massas. Cada amostra foi analisada em uma corrida
de 50 minutos, em um gradiente de acetonitrila e a um fluxo de 0,6 µL por minuto
(Tabela 1). Em seguida, os espectros foram analisados no programa ProteinLynx
(Waters®) a fim de compará-los com os bancos de dados de T. cacao, MSDB e
SwissProt.

Tabela 1. Gradiente de acetonitrila aplicado pelo Nano Acquity em relação ao tempo
de corrida de cada amostra aplicada, em que A(%) refere-se à água e B(%) referese à acetonitrila.

Tempo (min)
0
1
40
45
47
48
50

3.6

A(%)
99
99
50
15
15
99
99

B(%)
1
1
50
85
85
1
1

Cortes histológicos de T. cacao e montagem de lâminas

A região do ápice do caule dos ramos de T. cacao foram utilizados para fazer
os cortes histológicos. Cortes semifinos foram feitos à mão livre com lâmina de aço e
montados em glicerol 50% para a análise do perfil de localização das drusas no
tecido vegetal, visto em microscopia fotônica.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1

Perfil histológico e distribuição das drusas em T. cacao.
A presença de COC em T. cacao torna-se muito evidente a partir de uma

visualização em microscopia fotônica (Figuras 12 e 13), podendo-se destacar a
região paralela ao feixe vascular, formando uma espécie de proteção do sistema de
condução de seiva da planta. Esta grande concentração de drusas por todo o tecido
também é fundamental para que ocorra uma resposta da planta ao ataque por M.
perniciosa, iniciando uma explosão oxidativa por meio da produção de peróxido de
hidrogênio a partir do oxalato complexado das drusas. Por outro lado, com a
desagregação do COC pela conversão do oxalato em H2O2, todo o cálcio que estava
na forma de drusas torna-se disponível à planta, podendo também estar agindo no
processo de defesa, como por exemplo, na inibição de enzimas responsáveis pela
dissolução

da

lamela

média

da

parede

celular

pela

ação

da

enzima

poligalacturonase, encontrado em fitopatógenos (BIGGS et al, 1997).
O processo de produção de EAO pela planta devido a uma infecção ocorre
em três fases, nas quais ocorre o reconhecimento de elicitores provenientes do
fitopatógeno, seguido por mecanismos de defesa não visíveis, tais como aumento de
antioxidantes, ação de lipoxigenases, HR, produção de fitoalexinas, lignificação e
SAR e, por fim, a evolução da patogênese levando ao desenvolvimento de sintomas
visíveis (RESENDE, 2003). Quanto a isto, Wu, et al, (1997) descreve que aumentos
dos níveis de H2O2 atuam como sinalizadores para a ativação de mecanismos de
defesa da planta, dentre estas, o aumento da lignificação dos seus tecidos, e Neves,
et al (1998) mostra que o peróxido de hidrogênio é provavelmente um substrato das
peroxidases na formação dos polímeros da parede celular como lignina, suberina e
glicoproteínas insolúveis. Em nossos experimentos (Figura 13), observarmos uma
distribuição ordenada de drusas ao longo de um feixe vascular, confirmando a
hipótese de Ceita et al (2009) e Villela-Dias (2010), em que estes COC estão
atuando como verdadeiras usinas de H2O2, na qual esta EAO ativará um processo
de lignificação dos vasos condutores como processo de defesa contra patógenos.
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Outra característica bastante notável nos cortes histológicos é a presença de
muitos canais de mucilagem na planta, evidenciados na figura 12B.

B

A

EP

FV
FV

DR
CM

Figura 12. Cortes histológicos de caules de T. cacao, no qual as drusas podem ser evidenciadas por
pontos brilhantes no tecido. (A) corte longitudinal do meristema apical; (B) corte transversal da região
do caule um pouco abaixo do ápice meristemático, ambas observadas por microscopia fotônica em
lente de aumento de 200 vezes e em contraste de fases.
EP: epiderme; FV: feixe vascular; DR: drusa; CM: canal de mucilagem.

Figura 13. Caule de T. cacao em corte longitudinal evidenciando drusas distribuídas de forma
ordenada ao longo de um feixe vascular (região coberta pela chave e indicada pelas setas).
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4.2

Extração e análise dos COC em T. cacao e Sansevieria sp

O processo de extração de COC de T. cacao e de S. trifasciata foi distinto,
uma vez que as plantas possuem características morfológicas e teciduais diferentes
entre elas. A extração das drusas de T. cacao revelou-se um processo demorado e
laborioso, uma vez que o material vegetal fresco desta planta apresenta uma grande
quantidade de mucilagem, deixando a amostra com aspecto gelatinoso e altamente
viscoso (Figura 5), dificultando a extração e requerendo uma quantidade maior de
procedimentos para obter as drusas de forma adequada para a sequência das
análises. Desta forma, no intuito de eliminar a mucilagem, todo o material precisou
ficar imerso em água limpa e gelada por uma semana e com trocas diárias, a
depender da quantidade de material utilizado. Este procedimento fazia com que a
mucilagem contida na planta, devido ao seu caráter hidrofílico, se difundisse para a
água, que era trocada diariamente, enquanto que a baixa temperatura mantinha a
amostra livre de contaminações e de deterioração.
Passado este primeiro passo, ainda era possível presenciar a mucilagem nos
caules, porém, reduzida o suficiente para iniciar a extração. O restante da
mucilagem solúvel foi eliminado após a centrifugação do material triturado em
liquidificador. Ainda assim, a alta viscosidade da mucilagem interagiu com o material
triturado, dificultando o processo de purificação da amostra. Desta forma, alguns
procedimentos como decantação em solução de sacarose 40%, muitas lavagens em
SDS 1% e digestão enzimática foram necessárias para uma eficiente extração das
drusas. Por fim, foram obtidas drusas com o nível de purificação necessário para o
processo de extração da matriz protéica destes COC.
Por outro lado, a extração de ráfides de Sansevieria sp foi mais fácil e mais
rápida, com menos etapas durante o procedimento. O processo de extensiva
lavagem com SDS 1% foi a etapa mais longa da purificação.
Todo o processo de extração, tanto das drusas quanto das ráfides, foi
realizado com a finalidade de se obter COC altamente puros (Figuras 9E e 11), sem
contaminantes que interferissem na extração da matriz protéica, resultando em
algum possível falso resultado.
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4.3

Presença de amido nas amostras de T. cacao

O processo de extração de COC em T. cacao revelou uma característica
considerável entre as diferentes variedades estudadas: resistente (CCN51) e
suscetível (Catongo). Após o processo final de purificação da variedade CCN51, foi
observada, primeiramente através de visualização em microscopia fotônica, uma
grande quantidade de grãos de amido. Em 240 plantas de aproximadamente 30 cm,
foi obtida uma quantidade suficiente para preencher um tubo de 2,0 mL (dado não
mostrado). Com as variedades suscetíveis, a presença de grãos de amido na
quantidade proporcional de material coletado era quase que imperceptível,
dificilmente sendo visualizada apenas em microscopia fotônica (dado não mostrado).
Essas diferenças na quantidade de amido encontradas podem ter ocorrido devido à
diferença na idade das plantas utilizadas para a extração, uma vez que a variedade
CCN51 caracterizava-se por serem plântulas, enquanto que a variedade catongo
caracterizava-se por ramos de plantas adultas. De qualquer forma, os grãos de
amido representaram mais um problema para o processo de extração das drusas,
uma vez que as duas estruturas possuem, quando analisadas de forma macro,
características parecidas, como cor, forma e massa, sendo distinguível apenas sob
visualização microscópica. Desta forma, houve a necessidade de realizar mais um
passo para a separação destas duas estruturas. Para tanto, a solução de drusas e
amido foi aquecida a aproximadamente 90°C, até todo o amido solubilizar-se em
água. Em seguida, a solução foi rapidamente centrifugada e o sobrenadante
separado por pipetagem, ficando as drusas concentradas na porção do precipitado e
o amido solubilizado no sobrenadante. Este método não havia sido descrito
anteriormente, e foi obtido por tentativa e conhecimento acerca da solubilização dos
grãos de amido sob altas temperaturas.
Em um estudo acerca das mudanças bioquímicas em T. cacao infectado por
M. perniciosa, comparando plantas com e sem inoculação, Scarpari et al, (2005),
verificaram quantitativamente um aumento da concentração de açúcares solúveis e
amido 14 dias após a infecção, sendo este um período em que os sintomas não são
visíveis. Por outro lado, Ceita et al, (2007), evidenciaram uma mudança de fase do
M. perniciosa com a observação da dicariotização das hifas, concomitante com a
ausência de grãos de amido no córtex das plantas inoculadas, em relação às plantas
não inoculadas, que apresentaram estas reservas energéticas.
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Somado a tais características, a maior quantidade de grãos de amido
encontrado em CCN51 em relação à Catongo levantam a hipótese de que exista
uma importante relação entre a quantidade desta reserva energética e o processo
de infecção por M. perniciosa, podendo ser também uma das características que
diferenciam as variedades resistentes das suscetíveis à infecção por este
basidiomiceto, devendo ser melhor investigada.

4.4

Purificação e visualização da matriz protéica presente nas drusas de
oxalato de cálcio de T. cacao e ráfides de S. trifasciata

Para a dissolução dos COC e liberação da matriz protéica, o EDTA a uma
concentração de 0,5 mol.L-1 a pH 8,0 foi utilizado, uma vez que sua característica de
quelar íons metálicos a pH acima de 7,0 fez com que o arcabouço formado por
oxalato e cálcio se desfizesse, liberando a matriz protéica.
Após a purificação das proteínas por meio de eliminação do EDTA via
Centricon (cut-off de de 5,0 KDa), as amostras contendo a matiz protéica dos COC
foram concentradas para um volume de 20 µL e aplicadas em gel SDS-PAGE 11%,
revelando a presença de bandas consistentes quanto à presença de um complexo
protéico oriundo dos COC, tanto para as drusas quanto para as ráfides (Figura 14).
A partir da análise do gel, pode-se notar que existem proteínas de diferentes pesos
moleculares, variando desde valores acima de 116 KDa até 18,4 KDa, de acordo
com valores do marcador de massa molecular utilizado. Para o perfil protéico
apresentado por T. cacao, podemos notar que houve o destaque de três bandas
com aproximadamente 25, 44 e 60 KDa, além de outras que apresentam-se com
menor intensidade, porém, sua existência pode ser notada. Essa baixa visualização
do perfil protéico em T. cacao deve-se a dificuldade em se obter as drusas, uma vez
que a relação entre a quantidade de massa fresca do vegetal coletado e a
quantidade de drusas extraídas é baixa, necessitando de muito material para se
obter uma quantidade razoável de COC, o que nem sempre era possível. Outra
característica notável é a presença de uma banda no início do gel, acima do
marcador de 116KDa, que pode evidenciar a presença de proteínas de alto peso
molecular. Os resultados encontrados estão de acordo com os publicados por
JÁUREGUI-ZÚÑIGA et al, (2005) que utilizaram as proteínas de cristais prismáticos
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de Phaseolus vulgaris. Neste estudo, os referentes autores evidenciaram, em SDSPAGE a 12,5%, a presença de bandas as quais se destacaram aquelas com 250,
68, 42 e 27 KDa.
Para o gel de S. trifasciata var. Laurentii, a distribuição das bandas foi mais
evidente. Pode-se notar que também há o destaque de três bandas de
aproximadamente 27, 43 e 62 KDa, evidenciando-se igualmente uma banda no
início do gel, correspondente a proteínas de alto peso molecular, apontando para
uma similaridade entre os constituintes protéicos das ráfides e das drusas. Esta
melhor visualização das proteínas das ráfides de S. trifasciata em relação às
proteínas das drusas de T. cacao deve-se à maior quantidade de ráfides por peso
fresco de S. trifasciata, além do menor número de etapas para o processo de
extração, em comparação com o que acontece com T. cacao.

A

B
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60
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44
44

25
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Figura 14. Perfil eletroforético da matriz protéica de S. trifasciata var. Laurentii (A) e das drusas de T.
cacao (B). As amostras foram analisadas em SDS-PAGE 11% e impregnadas com nitrato de prata.
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4.5

Análise de espectrometria de massas e das sequências peptídicas
encontradas nas drusas de T. cacao e nas ráfides de S. trifasciata

As amostras compostas pela matriz protéica das drusas de T. cacao e ráfides
de S. trifasciata das diferentes variedades foram submetidas à análise por
espectrometria de massas e MS/MS, no intuito de se obter a sequência dos
peptídeos que posteriormente foram comparadas com bancos de dados em busca
de similaridades com proteínas já descritas.
Para tanto, foram analisados diferentes materiais dentro da mesma espécie
de cada planta, a fim de compreender se variedades diferentes possuem
características que interfiram no perfil aminoacídico dos COC.
Com plantas de T. cacao, foram utilizadas duas variedades, uma resistente ao
fungo M. perniciosa (CCN51) e outra suscetível ao mesmo patógeno (Catongo).
Para a análise destas amostras em Espectrometria de Massas, foram utilizadas duas
metodologias, para melhorar a identificação de cada proteína. A primeira baseou-se
na análise de toda a matriz protéica encontrada nas drusas, passando por todo o
processo de clivagem das proteínas totais e posterior identificação dos peptídeos. A
segunda baseou-se na separação das proteínas por cromatografia de fase reversa,
utilizando-se uma coluna C4 (Figuras 15 e 16), para, a partir daí analisá-las
separadamente por Espectrometria de Massas.
Os resultados da análise das amostras de T. cacao a partir da separação por
cromatografia forneceram 6 diferentes peptídeos para CCN51 e 5 para Catongo.
Destes, três apresentaram similaridade para ambas as variedades (Tabela 2). Já os
resultados da análise do extrato total referente à variedade CCN51 forneceram 30
diferentes peptídeos, com seis dando correspondência com o banco de dados do
NCBI (Tabela 3). Nas análises de S. trifasciata, foram fornecidos 173 peptídeos, dos
quais, 58 deram similaridade com o banco do NCBI (Tabela 5).
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Tabela 2. Peptídeos encontrados na matriz protéica das drusas de T. cacao das variedades CCN51 e
Catongo, separadas por cromatografia em coluna C4 e analisadas por espectrometria de massas. Os
números 1, 2 e 3 presentes em cada variedade representam sequências coincidentes entre ambas.

Variedade Sequências aminoacídicas
GQTAVVTRPQRPTGK 1

DCNRALEINPDSATAYK

Subunidade de proteína de complexo de translocação de Mycobacterium flavescens
Citocromo C oxidase
Proteína hipotética MG428
Proteina de Magnetospirillum magneticum
Domínio contendo proteina de Oryza sativa japonica
Fragmento de Anopheles gambiae str PEST

GQTAVVTRPQRPTGK 1

Subunidade de proteína de complexo de translocação de Mycobacterium flavescens

VVEALSPR 2
KLNISPR 3

CCN51

Descrição (NCBI)

DIGSTCAKAMISGLTDER
GKVALSPR

VVEALSPR

2

3
CATONGO KLNISPR

LIEGAGFHGLVDLKCSK
LWASLPR

Citocromo C oxidase
Proteína hipotética MG428
Proteína hipotética de O. sativa japonica cv g
Proteína de Burkholderia cenocepacia

Tabela 3. Peptídeos encontrados na matriz protéica das drusas de T. cacao da variedade CCN51
analisadas por espectrometria de massas apresentando correspondência com o banco de dados do
NCBI.

Variedade Sequências aminoacídicas
AAINMSLGGGYSK
AVQLGGVALGTTQVINSK
DEDTADIFTAASR

CCN51

IASIQEQLER
YAIVANDVR
YEECDKAFNK

Descrição (NCBI)
Precursor de protease associada com a parede celular em Bacillus subtilis
DNA protection during starvation protein (Cronobacter turicensis )
DNA starvation/stationary phase protection protein Dps (Citrobacter youngae )
Pentapeptide repeat-containing protein (Anabaena variabilis ) ATCC
Ferritin Dps family protein (Pectobacterium wasabiae )
DNA protection during starvation protein (Cronobacter turicensis)
Zinc finger protein (Homo sapiens )

No intuito de conhecer o perfil dos componentes aminoacídicos da matriz
protéica encontrado nas drusas de T. cacao e nas ráfides de Sansevieria sp,
procedeu-se uma avaliação quantitativa dos aminoácidos, oriundo das análises por
espectrometria de massas.
A análise do extrato total da variedade CCN51 apontou para o destaque
quantitativo de alguns aminoácidos, tais como serina (9,1%), alanina (8,6%), leucina
(8,3%), treonina (7,4%) e valina (7,4%) (Figura 17). Para a análise dos peptídeos
separados por cromatografia em coluna C4, foram identificados alguns aminoácidos
com maior abundância. Para a variedade catongo, obtiveram-se as seguintes
porcentagens: leucina (13%), arginina (9,3), glicina (9,3), prolina (9,3), valina (9,3),
alanina (7,4), lisina (7,4) e serina (7,4), respectivamente (Figura 18). Para a
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variedade CCN51, obtiveram-se as seguintes porcentagens: alanina (11%), arginina
(9,6%), prolina (8,2%) serina (8,2%) e treonina (8,2%). (Figura 19).
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Figura 15. Cromatograma evidenciando picos referentes às proteínas das drusas de CCN51
®
detectadas em uma coluna C4 no Cromatógrafo Líquido Ultra Rápido (Shimadzu Sistema
Prominence).
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Figura 16. Cromatograma evidenciando três corridas de 20uL de amostra CCN51 aplicadas da matriz
protéica em UFLC, observando-se uma sobreposição dos picos.
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Com plantas de S. hyacinthoides, a ordem de abundância dos aminoácidos
foram: alanina (12,33%), valina (10,77%), leucina (8,1%), serina (7,6%), lisina
(7,03%) e isoleucina (7,03%) (Figura 20). Para trifasciata var. Laurentii, obteve-se a
seguinte ordem de abundância de aminoácidos: leucina (10,9%), alanina (8,8%),
glicina (8,3%), valina (7,9%), isoleucina (7,77%) e treonina (7,13%) (Figura 21).
A presença de três peptídeos identificados tanto em drusas de T. cacao
quanto em ráfides de Sansevieria sp após análises por espectrometria de massas
mostra que existem proteínas iguais em diferentes tipos de COC (Figura 22). A
análise destas sequências revelaram que ambos são peptídeos que constituem uma
ferritina.

Figura 17. Distibuição quantitativa dos aminoácidos presentes no extrato total da matriz protéica das
drusas de T. cacao da variedade CCN51, resistente ao fungo M. perniciosa.
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Figura 18. Distibuição quantitativa dos aminoácidos presentes na matriz protéica das drusas de T.
cacao da variedade catongo separadas por cromatografia em coluna C4.

CCN51 C4
Série1
11
9,6
8,2 8,2 8,2
6,8

6,8 6,8

5,5

6,8

5,5

4,1

4,1
2,7 2,7
1,4
0

A

R

N

D

C

Q

E

G

H

1,4
0

I

L

K

M

F

0
P

S

T

W

Y

V

0

0

O

U

Figura 19. Distibuição quantitativa dos aminoácidos presentes na matriz protéica das drusas de T.
cacao da variedade CCN51 separadas por cromatografia em coluna C4.
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S. hyacinthoides

Figura 20. Distibuição quantitativa dos aminoácidos presentes no extrato total da matriz protéica das
ráfides de S. hyacinthoides.

Figura 21. Distibuição quantitativa dos aminoácidos presentes no extrato total da matriz protéica das
ráfides de S. trifasciata variedade Laurentii.
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Figura 22. Peptídeos igualmente escontrados em drusas de T. cacao e ráfides de Sansevieria sp e
sua correspondência com o banco de dados do NCBI.
Banco
de
dados

Sequência (Peptídeo)
AVQLGGVALGTTQVINSK
YAIVANDVRK

NCBI

DEDTADIFTAASR

Correspondência

Sequência completa encontrada

DNA-binding ferritin-like protein
(oxidative damage protectant)
[Enterobacter cloacae NCTC
9394]

MSTAKLVKTKASNLLYTRNDVSDSDKKATIELLNRQVVQFIDLSLITKQAHW
NMRGANFIAVHEMLDGFRTALVTHLDIMAERAVQLGGVALGTTQVINSK
TPLKSYPLDIHTVQDHLKELADRYAIVANDVRKAIGEAKDEDTADIFTAASR
DLDQFLWFIESNIE

Tabela 4. Peptídeos encontrados na matriz protéica das ráfides de S. trifasciata analisadas por
espectrometria de massas apresentando correspondência com o banco de dados do NCBI.
.

Sequências aminoacídicas

Descrição (NCBI)

LLAWLESIK
TGLSAAFLGNTAEQVIDHLR

Iron-containing alcohol dehydrogenase (Escherichia coli)
Universal stress protein UspE (Salmonella enterica )

TGISAAFLGNTAEQVIDHLR

Universal stress protein UspE (Citrobacter youngae)
Stress-induced protein UspE (Escherichia coli)

AGDVITSLNGKPISSFAALR
SFELPALPYAK
FLFNNGYADQITSVLK
LSEDAFDDQCTGANPR
DALAPHISAETLEYHYGK
ILINTPASQGGIGDLYNFK
RGLLTAALLVFIECMK
QVIQFIDLSLITK
AADIVLQAAIAAGAPK
ILNEPTAAALAYGLDK
AAPSYEELSSSQELLETGIK
AANDDLLNSFWLLDSEK
KAPSFDDLSTSTEILETGIK
ELAAFSQFASDLDEATR
ITTVQAAIDYINGHQA
KAPSFDDLSTSTEILETGIK
ELLSQYDFPGDDTPVIR
KLLPWLDGLLDAGEK
LAGLTAQNEDQNVGIK
SELSQLSPQPLWDIFAK
AGLSDPNRPIGSFLFLGPTGVGK
AIDKPFLLPIEDVFSISGR
FAPVACAGPLLFGELEALGK
FFRGSILFQCVFDNK
SGVLTGLPDAYGR
GANFETYAGQDIVSNASCTTNCLAPLAK
LILQNNTNQDKSQGCVELSYYLK

Global stress requirement protein GsrA (Erwinia pyrifoliae )
Superoxide
Tuperoxide dismutase,
dismutase, iron
iron(Xenorhabdus
(Xenorhabdusbovienii)
bovienii )

Iron-containing alcohol dehydrogenase (Escherichia coli )
Iron-containing alcohol dehydrogenase (Pectobacterium wasabiaeI )
Superoxide dismutase (Citrobacter youngae)
Iron-containing alcohol dehydrogenase (Pantoea sp.)
Iron(III) ABC transporter, permease protein (A. bacterium)
DNA starvation/stationary phase protection protein Dps (C. youngae)
Iron-containing alcohol dehydrogenase Pectobacterium
Chaperone protein DnaK Hydrogenobaculum sp.
ATP synthase subunit beta (Cronobacter turicensis)
Autonomous glycyl radical cofactor (Citrobacter youngae )
F-ATPase beta-subunit (Streptococcus mutans)
Hypothetical protein CIT292_10583 (C. youngae)
Acyl carrier protein (ACP) (Erwinia pyrifoliae)
F-ATPase beta-subunit (Streptococcus mutans)
Translation elongation factor Tu (Dickeya dadantii )
Ypothetical protein SOD_j01770 (Serratia odorifera)
Hsp60 (Enterobacter sp.)
Aminoacyl-histidine dipeptidase (Klebsiella sp)
ATP-dependent chaperone protein ClpB (Citrobacter youngae )
Translation elongation factor Tu(Klebsiella sp.)
phosphoglycerate kinase (Photorhabdus asymbiotica )
Hypothetical protein (Aspergillus oryzae )
Chain A, crystal structure of The substrate binding domain of E. coli
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (Klebsiella sp.)
Exocyst complex component (Saccharomyces cerevisiae )
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Tabela 4. Peptídeos encontrados na matriz protéica das ráfides de S. trifasciata analisadas por
espectrometria de massas apresentando correspondência com o banco de dados do NCBI.
.

Sequências aminoacídicas

Descrição (NCBI)

GYLSPYFINKPETGAVELESPFILLADKK
SGETEDATIADLAVGTAAGQIK
YAPTACAGPLLAGELDALEK
ATLKPEGQQALDQLYTQLSNLDPK
AKLESLVEDLVNR
STAEAIVYSALETLAQR
LLDNAAADLTAISGQKPLITK
LLNEPTAAALAYGLDK
TILWNGPVGVFEFPNFR
GITINTSHVEYDTPTR
GVLLHRGYPIEQLAEK
LVSWYDNETGYSNK
AVQLGGVALGTTQVINSK
MVVTLIHPIAMDDGLR
VLNNEIILVTCGSAFK
DEDTADIFTAASR
IIELAGFLDSYIPEPER
DGISYTFSIVPNALGK
IINEPTAAALAYGLDK
DGISYTFSIVPNALGKDDEVR
NYTPYEGDESFLAGATDATTK
ILELAGFLDSYIPEPER
QIVSNAGEEPSVVANNVK
WIPLGITNMQPSEIMK

Chain A, Crystal Structure Of The Allosteric-Defective Chaperonin
DNA-directed RNA polymerase, beta' subunit (A. radioresistens )
Hosphoglycerate kinase (Chromohalobacter salexigens )
Hypothetical protein ENTCAN_05522 (Enterobacter cancerogenus )
Molecular chaperone DnaK (Citrobacter youngae )
30S ribosomal subunit protein S7, initiates assembly (X. bovienii )
50S ribosomal subunit protein L5 (Xenorhabdus bovienii )
Chaperone protein HscA (Sorangium cellulosum )
Phosphoglycerate kinase (Xenorhabdus bovienii )
Translation elongation factor Tu (A. actinomycetemcomitans )
Citrate synthase (Agrobacterium vitis)
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase A (X. bovienii)
DNA starvation/stationary phase protection protein Dps (C. youngae)
Elongation factor Tu (Citrobacter youngae )
Elongation factor G (Arsenophonus nasoniae)
DNA protection during starvation protein (Erwinia pyrifoliae )
Elongation factor Tu (Citrobacter youngae )
Formate acetyltransferase (Arsenophonus nasoniae )
Molecular chaperone DnaK (Saccharopolyspora erythraea )
Formate acetyltransferase (Arsenophonus nasoniae)
Ypothetical protein CATC2_09052 (Citrobacter youngae)
Elongation factor Tu (Escherichia coli)
Haperonin GroEL (Pantoea sp.)
Cell division protein FtsW (Burkholderia sp)
NAD-dependent epimerase/dehydratase (Pantoea sp.)
Bifunctional polymyxin resistance protein

AITQLILNLVEGSPIK

ANDAAGDGTTTATVLAQAIITEGLK

60 Kda chaperonin (Citrobacter rodentium)
Chain A, Crystal Structure Of The Allosteric-Defective Chaperonin
Heat shock protein 60 family chaperone

ATFVVDPQGIIQAIEVTAEGIGR

Peroxiredoxin (Citrobacter youngae)
lkyl hydroperoxide reductase subunit C (Citrobacter youngae)
Chain A, Crystal Structure Of The S-Acetanilide Modified

VQAVVKAISAGLIETP

AHL receptor (Burkholderia stabilis)
N-acyl homoserine lactone transcriptional regulator (B. stabilis )
uxR family transcriptional regulator (Burkholderia sp.)
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4.6

Caracterização da matriz protéica com ênfase nos peptídeos obtidos via
Espectrometria de Massas

Os resultados das análises por espectrometria de massas da matriz protéica
de drusas de T. cacao das duas variedades forneceram 38 diferentes peptídeos, dos
quais apenas 14 apresentaram similaridade com as sequências peptídicas
depositadas no banco de dados do NCBI (Tabelas 2 e 3). Com base nestes
peptídeos, buscou-se encontrar relações acerca da identidade ou de características
dos constituintes da matriz protéica. Porém, comparando os peptídeos encontrados
por espectrometria de massas com o banco de dados de cacau do CIRAD, apenas
um apresentou similaridade (Figura 23). A partir deste peptídeo, obteve-se uma
sequência nucleotídica que foi comparada com os bancos de dados do NCBI e do
Swiss-Prot por meio da utilização da ferramenta BLAST (Figura 24). A partir da
sequência aminoacídica encontrada, foi feita uma nova busca, a fim de obter
proteínas específicas para aquela sequência.

Figura 23. Único peptídeo encontrado com similaridade ao banco de dados de cacau do CIRAD.

DCNRALEINPDSATAYK
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Figura 24. Sequências aminoacídicas encontradas no banco do NCBI referente ao peptídeo
DCNRALEINPDSATAYK. Este peptídeo encontrado após análise por MS foi submetido a um tblastn
no banco de cacau do CIRAD e a sequência de nucleotídeos encontrada foi submetida a um blastx
no banco do NCBI.

Hsp70-interacting protein 1 [Vitis labrusca]*
MDGDKLDQLKQFIEQCKADPSILSNPTLSFFRDYLESLGADLPPSAYKSGDSKSKNYVVEESDEEMADLQDPQ
EEGDDSDIVESDVELEGDTVDPDNDPPQKMGDPTVEVSEEDRDASQMAKGQAMEAISEGKLEEAIGHLTEAIL
LNPTSAIMYGTRASVYIKMKKPNAAIRDANAALEINPDSAKGYKSRGIARAMLGQWEEAAKDLHLASKLDYDE
EISAVLKKVEPNAHRIEEHRRKYERLRKEKEDKKIERERQRRRAQAQAAYEKAKKQEQSSSSRTHEGMPEGFP
GGMPEGFPGGMPGGFPGGMPGGFPGGMPGGFPGGMPGGFPGGMPGGFPGGMPGGSPGGMPGGMPGNVDYSKIL
NDPELMAAFKDPEVMSALQDVMKNPANLAKHQANPKVAPVIAKMMAKFAGPK

Hsc70-interacting protein, putative [Ricinus communis]*
MDAATIADLKQFVDHCKSNPSILHDPSLSFFKSYLDSLGGQIPPQNKPEKSGIDTSDSMEYFDAQRPSEEGDD
VIESDVELDESDIVEPDNDSPQKMGDPETEVTEERQDAAQTDKLKAMDAISEGKLGEAIDHLTEAIMLNPTSA
ILYATRANVFTKLKKPNAAIRDANAALEINPDSAKGYKIRGMARAMLGLWEEAASDLHLASKLDYDEEIGLVL
KKVEPNAKRIQEHRRKYERLRKERELKKAECERQRQVKAQEQEALSVLKEGQVIGIHSAGELDTKLNAASRTS
RLAVLYFTATWCGPCRFISPLFTSLAAKYPKTVFLKVDIDEARDVAARWNISSVPTFYFIKNGKEIDKVVGAD
KNGLEKKIEQYAG

Tetratrico peptídeo repetido**
MQQPELLNLPQLDFFKAFVEKLGGKVPEGTPSFAGAHKAGPKEGEEAKKAAPEPEADKKEDSEPESDVELDNE
GCVEPDNEPEQPMGDAEKEPSEEELDQANDLRSKAAAAYSEQNYEESVKLFTEAIQINSRSALYYAKRGQAYL
KLVKPNACIRDCNRALEINPDSATAYKFRGRANRLLGKWEEAAKDLRQACKLDFDEEADEWLKEVTPNAKKIE
QHKLKQERRRQEKELRERQERVRRAQEANRKAAEESARAGGDGDDDFLGGVGGGAEDILNAFKDPEVAAALQD
IMSNPANIGKYQNNPKVMNLVTKIAGQAGGGGGFPGFGGGFPGAGAGGFPGGFPGAGAGGFPGFGGAPPSSGG
PKNTTDDLD

Primeira região TPR

Segunda região TPR

Terceira região TPR

Da Sequência encontrada nas drusas e no banco do CIRAD.

Fonte: *Blast NCBI
**Blast Prosite - Database of protein domains, families and functional sites.

A partir das análises dos peptídeos via espectrometria de massas foi possível
identificar as seguintes proteínas e domínios: Tetratrico peptídeo repetido (TPR),
proteínas de choque térmico (HSP70) e uma ferritina.
O Tetratrico peptídeo repetido (TPR) é uma sequência consenso formada por
34 aminoácidos, difundido entre todos os organismos (GOEBL e YANAGIDA, 1991).
Os processos que envolvem as proteínas TPR incluem o controle do ciclo celular,
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repressão da transcrição, neurogênese e transporte de proteína mitocondrial e
peroxissomal, além de mediar interações proteína-proteína e um grupo complexo de
multiproteínas. A partir de estudos de análises de sequências de algumas proteínas,
realizados por SCHAPIRE et al, (2006), foi evidenciado que TPRs são definidas por
um padrão de pequenos e grandes aminoácidos hidrofóbicos ao invés de um padrão
de resíduos de aminoácidos conservados, e que este padrão se dá em razão de seu
tamanho, hidrofobicidade e espaçamento (LAMB et al, 1995). Estas características
assemelham-se a algumas encontradas na matriz protéica, tais como uma possível
característica hidrofóbica e um perfil formado por proteínas tanto de alto como de
baixo peso molecular. Outra característica destes TPRs é que o alto grau de
diversidade destas sequências é consistente com a diversidade de funções de
proteínas que possuem, sendo requerido um número mínimo de três repetições para
formar um domínio funcional (SCHAPIRE et al, 2006).
Rosado et al (2006) apontaram para a presença de um Tetratrico peptídeo
repetido com o domínio tiorredoxina (TTL1), que funciona na regulação do ABA e
rotas de sinalização de desidratação, além de respostas em vários estresses
osmóticos em plântulas de Arabidopsis thaliana. Esta característica em T cacao
pode estar relacionada com a função dos COC de controlar os níveis de cálcio
celular, podendo este domínio ser o responsável por tal função, uma vez que houve
similaridade com um TPR com domínio contendo tiorredoxina.
Desta forma, é possível que as TPRs participem como um componente
essencial da matriz protéica de COC, podendo estar atuando juntamente com outras
proteínas no sistema de formação e função das drusas.
Outro componente importante caracterizado a partir da análise da matriz
protéica foi uma proteína de choque térmico (HSP70). As HSP70 possuem
importante função estrutural sobre circunstâncias normais e são essenciais na
habilidade das células de sobreviverem em ambientes sob estresse (BALER et al,
1992). Kuol, et al (2008) mostraram que a exposição de oxalato a células epiteliais
renais provoca a resposta de uma HSP70 e que esta resposta age protegendo as
células renais contra a toxicidade por oxalato.Todas as HSP70 e demais proteínas
relacionadas ligam-se a ATP com alta afinidade, são frequentemente muito
abundantes nas células e encontradas em associação com outras proteínas
(LINDQUIST e CRAIG, 1988). Desta forma, esta proteína pode fazer parte da matriz
protéica dos COC, associada a outras proteínas, caracterizando uma estrutura
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responsável pela nucleação e homeostase de cálcio e oxalato ou outras possíveis
formas de controle da ação destes compostos nas células das plantas.
Outro componente importante caracterizado a partir da análise da matriz
protéica foi uma ferritina. A ferritina é uma protein largamente encontrada em
vertebrados, plantas, fungos e bactérias (LEIBOLD & GUO, 1992). A característica
comum de todas as ferritinas é a de armazenar ferro na forma solúvel. Três
variações das funções das ferritinas são consideradas: (a) armazenamento de ferro
para células especializadas; (b) armazenamento de ferro para o uso intracelular; e
(c) armazenamento de ferro no processo de detoxificação (THEIL, 1987). Estudos de
cristalografia mostraram que a ferritina consiste em uma proteína formada por um
grupo de 24 subunidades que formam uma cavidade que pode acomodar um núcleo
com 4500 átomos de ferro com oxi-hidroxido férrico, com uma quantidade variável
de fosfato (LEIBOLD e GUO, 1992), que pode ser armazenado sob a forma
biodisponível e sob a forma atóxica. Dois tipos de subunidades, H e L, foram
caracterizados em vertebrados. A primeira estrutura mostrou 54% de identidade, e
cada uma possui uma função fisiológica: a subunidade H, a qual possui o sítio da
ferroxidase, pode incorporar o ferro de uma forma mais rápida do que a subunidade
L, entretanto, a subunidade L, a qual apresenta capacidade de nucleação do ferro,
pode reter o ferro estável no interior da cavidade da molécula de ferritina na forma
de ferrihidrita ou complexado com fosfato (HARRISON e AROSIO 1996; MASUDA et
al 2002). A característica da ferritina em ligar-se a metal pode estar colaborando no
processo de formação dos cristais de oxalato de cálcio. Com esta característica,
ocorre uma nucleação concomitante a uma homeostase de cálcio livre nas células. A
afinidade do cálcio ao oxalato ajuda a gerar, consequentemente, a estrutura dos
COC.
Com base nestes resultados, existe a hipótese de que TPRs, HSP70 e
ferritina façam parte da estrutura da matriz protéica das drusas de T. cacao, sendo
necessários para que os COC exerçam suas atividades de absorção, influxo e
homeostase de cálcio presente nas células, assim como, por consequência, grande
influência no patossistema T. cacao – M. perniciosa.
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5 CONCLUSÕES

Com base nos estudos realizados, foi possível demonstrar a presença de uma
matriz protéica nos cristais de oxalato de cálcio do tipo drusas em T. cacao e ráfides
de S. trifasciata.
Com base nos três peptídeos encontrados tanto em drusas de T. cacao
quanto em ráfides de S. trifasciata correspondentes a uma ferritina, assim como no
perfil do gel SDS-PAGE de ambas as espécies, existe a possibilidade de os COC
das duas espécies estudadas possuírem parte do constituinte protéico iguais.
As análises acerca da matriz protéica revelaram a presença de uma ferritina,
um tetratrico peptídeo repetido (TPR), e uma proteína de choque térmico (HSP70).
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6 PERSPECTIVAS

Algumas características observadas durante o decorrer do desenvolvimento
deste trabalho foram relevantes e merecem estudos mais aprofundados acerca de
suas características
Com base em observações encontradas durante o processo de extração dos
COC, foi possível observar uma grande presença de grãos de amido em plantas da
variedade CCN51, o que não aconteceu com as plantas da variedade catongo.
Apesar de serem plantas com idades diferentes, esse é um aspecto que merece
melhores estudos.
Existe uma possibilidade de os COC de T. cacao também estarem funcionando
como um mecanismo de defesa contra a herbivoria, devido à sua quantidade
considerável na planta.
Existe a possibilidade de que as drusas estejam atuando como amplificadoras
da luz solar para o interior do mesofilo, devido à sua característica reflexiva,
beneficiando regiões do tecido onde a incidência de luz é escassa, podendo esta ser
uma possível adaptação encontrada pela planta, que é natural de florestas densas e
latifoliadas.
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