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EXTRATO
LIMA, Nathália dos Santos, N.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Maio
de 2016. Perfil proteômico e metabolismo antioxidativo de genótipos de cacau
submetidos à indução de resistencia à Moniliophthora perniciosa por meio de
elicitores químicos Orientador: Prof. Dr. Alex-Alan Furtado de Almeida. Coorientador: Prof. Dr. Carlos Priminho Pirovani.
O cacau é uma espécie lenhosa, pertencente à família Malvaceae, e uma das
culturas perenes mais importantes do mundo. Seu valor econômico deve-se,
principalmente, a produção de frutos, dos quais se extraem amêndoas para a
fabricação de chocolates e diversos outros produtos (ALMEIDA; VALLE, 2007).
Entretanto, nos últimos anos, essa economia vem sendo drasticamente afetada
devido ao surgimento de doenças fúngicas que limitam, de forma drástica, a
produção de cacau. Dentre quais, se destaca a Vassoura de Bruxa, causada pelo
fungo Moniliophthora perniciosa (RUDGARD et al., 1987). O uso de genótipos de
cacau resistentes ao M. perniciosa apresenta a melhor solução, pois é considerada
a mais econômica e ambientalmente viável. Por outro lado, a resistência a doenças
pode ser induzida, tanto de maneira sistêmica, por meio de agentes externos
(indutores) bióticos ou abióticos, quanto por meio da ativação de genes que
codificam para diversas respostas de defesa (RESENDE et al., 2007). Tem-se
demonstrado que o uso de elicitores químicos, como cloreto de potássio, glicose,
sacarose e ácido salicílico, agem efetivamente como indutores de resistência ao M.
perniciosa em genótipos de cacau (VIEIRA; VALLE, 2006; RIBEIRO et al., 2015) e a
outras doenças em diversas culturas (CAVALCANTI et al., 2005). Entretanto, não
foram realizadas análises moleculares mais detalhadas, a exemplo da análise do
perfil protéico, para avaliar os mecanismos de resistência desencadeados por esses
elicitores químicos em cacau. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo
principal avaliar as proteínas exclusivas e diferencialmente acumuladas, bem como
o metabolismo antioxidativo, na indução de resistência à M. perniciosa, por meio da
aplicação de elicitores químicos [sacarose (SAC, 0,45 M), glicose (GLI, 0,6 M) e
ácido salicílico (AS, 0,02 M)] via foliar, em plantas jovens de dois genótipos de cacau
(SIC 876, susceptível e CCN 51, resistente) contrastantes para a resistência ao
patógeno. Para analisar as alterações provocadas pelo M. perniciosa no proteoma,
xiv

as amostras de ambos os genótipos foram extraídas e submetidas à separação por
2DE-PAGE e analisadas por espectrometria de massas (MS/MS). Por outro lado,
para avaliar o metabolismo antioxidativo, foram analisadas as atividades de enzimas
antioxidantes (SOD, GPX, APX e CAT) e PAL. Como resultados, detectou-se um
total de 290 spots no gel 2D, para o genótipo SIC 876 infectado com M. perniciosa, e
179, 243 e 359 spots para os tratamentos com SAC, GLI e AS, respectivamente.
Dentre estes spots, alguns foram exclusivos e diferencialmente acumulados,
variando entre os tratamentos Em contrapartida, para o genótipo CCN 51 infectado,
foram detectados 286 spots, ao passo que para os tratamentos com SAC, GLI e AS
foram detectados 214, 146 e 313 spots, respectivamente, dos quais também houve
spots exclusivos e diferencialmente acumulados entre os tratamentos. Dos
peptídeos gerados, foram identificadas proteínas envolvidas com metabolismo
energético, fotossíntese, processos de oxidação/redução e proteínas de defesa e
patogenicidade. Em relação ao metabolismo antioxidativo, observou-se que os
elicitores químicos interferiram na indução de resistência ao M. perniciosa, uma vez
que ativaram as enzimas antioxidantes em nível foliar, de modo a tolerar o estresse
causado pelo patógeno, cujas respostas foram diferenciais a depender do
tratamento.

Palavras-chave: Theobroma cacao, vassoura de bruxa, elicitores químicos, 2D
PAGE, espectrometria de massas.
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April, 2016. Proteomic profile and antioxidant metabolism genotypes of cacao
undergoing induction of resistance to Moniliophthora perniciosa by chemical
elicitors Advisor: Prof. Dr. Alex-Alan Furtado de Almeida. Committee Members: Prof.
Dr. Carlos Priminho Pirovani.
Cocoa is a woody species, belonging to the Malvaceae family, and one of the
perennial crops more important in the world. Their economic value is due mainly fruit
productions which are extracted from almonds for the manufacture of chocolate and
various other products (ALMEIDA; VALLE, 2007). However, in recent years this
economy has been drastically affected due to the emergence of fungal diseases that
limit, drastically, cocoa production. Among which stands out the witches’ broom,
caused by the fungus Moniliophthora perniciosa (RUDGARD et al., 1987). The use of
cacao genotypes resistant M. perniciosa presents the best solution; it is considered
the most economically and environmentally viable. On the other hand, disease
resistance could be induced both systemically by means of external agents
(inducers) biotic or abiotic, and through the activation of genes encoding various
defense responses (RESENDE et al., 2007). It has been shown that the use of
chemical elicitors, such as potassium chloride, glucose, sucrose and salicylic acid
effectively act as inducers of resistance to M. perniciosa cocoa genotypes (VIEIRA;
VALLE, 2006; RIBEIRO et al., 2015) and other diseases in different crops
(CAVALCANTI et al., 2005). However more detailed molecular analyzes were not
performed, the example of the protein profile analysis, to assess the resistance
mechanisms triggered by these chemical elicitors cocoa. Thus, the objective of this
study was to evaluate the unique and differentially accumulated proteins and the
antioxidant metabolism, in the induction of resistance to M. perniciosa, by the
application of chemical elicitors [sucrose (SUC, 0.45 M), glucose (GLU, 0.6 M) and
salicylic acid (SA, 0.02M)] via leaf, in young plants of two cocoa genotypes (SIC 876,
susceptible and CCN 51 resistant) contrasting for resistance to pathogen. To
examine changes caused by M. perniciosa proteome, samples of both genotypes
were extracted and subjected to separation by 2DE-PAGE and analyzed by mass
spectrometry (MS/MS). On the other hand, to evaluate the antioxidative metabolism,
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activities of antioxidant enzymes were evaluated. The results found were a total of
290 spots in the 2D gel to SIC 876 infected with M. perniciosa and 179, 243, 359
spots to treatments with SUC, GLU and SA, respectively. Among these spots some
were unique and differentially accumulated ranging between treatments. In contrast
to the CCN 51 infected, 286 spots were detected, whereas for the treatments with
SUC, GLU and SA were detected 214, 146 and 313 spots, respectively, which was
also unique spots and differentially accumulated between treatments. The generated
peptides, proteins were identified involved in energy metabolism, photosynthesis,
oxidation/reduction processes and protein defense and pathogenicity. Concerning
the antioxidative metabolism, it was observed that chemical elicitors interfere with M.
perniciosa resistance induction, once activated antioxidant enzymes in the leaf level,
in order to tolerate the stress caused by the pathogen, whose responses were
dependent differential treatment.
Keywords: Theobroma cacao, witches’ broom, chemical elicitors, 2D PAGE, mass
spectrometry.
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INTRODUÇÃO

Theobroma cacao é uma espécie vegetal perene, preferencialmente alógama,
e de elevada importância econômica. Suas sementes fermentadas e secas são as
principais matérias-primas para a fabricação do chocolate (ALMEIDA; VALLE, 2007).
Os maiores países produtores de T. cacao são a Costa do Marfim, Gana e
Indonésia, sendo o Brasil o sexto maior produtor do mundo, com 160 mil toneladas
(Safra 2013/2014, ICCO). No Brasil, a região sul da Bahia é a principal produtora de
amêndoas de cacau, seguida do Pará e Rondônia. No entanto, com o surgimento de
doenças fúngicas nesta região, no início da década de 80, como a podridão parda
causada por Phytophthora sp e, principalmente, a vassoura-de-bruxa causada pelo
Moniliophthora perniciosa, houve uma queda drástica da produção de frutos de T.
cacao, promovendo uma crise econômica nunca vista na região.
O fungo M. perniciosa ataca tecidos jovens, tais como gemas vegetativas,
almofadas florais e frutos de cacau, com sintomas característicos, resultantes do
desequilíbrio hormonal presente na interação hospedeiro-patógeno (LAWRENCE;
CAMPELO, 1991). Além disso, este patógeno se caracteriza como hemibiotrófico,
pois apresenta duas fases distintas, uma biotrófica (parasítica) e outra necrotrófica
(saprofítica). Sua disseminação ocorre pela dispersão dos basidiósporos através do
vento, necessitando serem depositados rapidamente sobre os sítios de infecção do
hospedeiro (ROCHA; WHEELER, 1985). Essa é uma das doenças com maior
impacto econômico que ameaça a viabilidade da produção de cacau na América do
Sul (GRIFFITH et al., 2003).
Apesar de o grande impacto socioeconômico gerado, aspectos importantes
sobre a complexa interação que leva ao desenvolvimento dessa doença ainda não
são suficientemente compreendidos. O mecanismo de interação das plantas com
seus fitopatógenos podem ser caracterizados, genericamente, como uma troca de
“sinais”, que envolve um sistema de “ataque e defesa com o contra-ataque”
(STAHL;BISHOP, 2000). De um lado, a planta tenta desativar o sistema de ataque
do agente invasor e, do outro, o patógeno tenta desativar o sistema de defesa da
planta para sobreviver. Assim, dependendo do equilíbrio, entre os mecanismos de
defesa da planta e a eficiência do patógeno, poderá ou não se desenvolver a
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doença. Além disso, a planta não apresenta um sistema imunológico especializado,
capaz de reconhecer rapidamente o invasor e gerar moléculas específicas a cada
molécula estranha, como ocorre nos animais. Porém, devido a essa “limitação” todas
as células vegetais são, individualmente, capazes de reconhecer os patógenos e
acionar o sistema de defesa local.
O estado de resistência contra doenças pode ser induzido tanto de maneira
sistêmica, por meio de agentes externos (indutores) bióticos ou abióticos, sem
qualquer alteração do genoma da planta, ocorrendo de maneira não-específica; e
por meio da ativação de genes que codificam para diversas respostas de defesa
(STADNIK, 2000; HAMMERSCHMIDT et al., 2001). A resistência induzida (RI) é
ativada em plantas quando moléculas do indutor se ligam a moléculas receptoras
situadas na membrana plasmática da célula vegetal, desencadeando a ativação de
vários mecanismos de defesa (RESENDE et al., 2002). Dessa maneira, o agente
externo pode induzir mudanças drásticas na atividade metabólica oxidativa das
células ao redor do sítio de invasão, levando a produção de espécies reativas de
oxigênio (Reative Oxygen Species, ROS), que ativam os genes de defesa e a
produção de metabólitos antimicrobianos (MACMILLAN, 2002). Na interação plantapatógeno, o peróxido de hidrogênio (H2O2) pode desempenhar um duplo papel, pois
sua acumulação inibe o crescimento de patógenos biotróficos, enquanto poderia
ajudar o processo de infecção/colonização da planta por patógenos necrotróficos
(DIAS et al., 2011). Este mecanismo, conhecido como reação de hipersensibilidade
(RH), é caracterizado por uma rápida morte celular no local da infecção (DURRANT;
DONG, 2004; HAMMOND-KOSACK; JONES, 1996).
Apesar de os estudos sobre a interação planta-patógeno e os mecanismos de
resistência das plantas sejam um campo de pesquisa secular e que se move
rapidamente, há ainda grandes questões a serem reveladas e poucos estudos a
respeito da evolução das respostas de defesa da planta e da co-evolução de seus
patógenos, principalmente do ponto de vista molecular. Diante disto, na busca por
novos indutores de resistência, estudos que visam um entendimento mais completo
dos genes e seus produtos associados à susceptibilidade e resistência, seria
extremamente útil para programas de melhoramento de cacau e a seleção de novos
genótipos com maior resistência.
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Em vista dos fatos expostos acima, a proposta do presente trabalho teve
como objetivo principal induzir, sistemicamente, plantas de dois genótipos de cacau,
contrastantes para a resistência a M. perniciosa (SIC 876, susceptível e CCN 51,
tolerante), por meio da aplicação, via foliar, de diferentes elicitores químicos
(Sacarose - SAC, 0,45 M; glicose - GLI, 0,6 M e ácido salicílico - AS, 0,02M), visando
tornar a planta tolerante ao estresse causado pelo ataque do patógeno, cujas
respostas foram avaliadas pela análise de mudanças no perfil de expressão de
proteínas exclusivas e diferencialmente acumuladas, relacionadas à patogenecidade
e ligadas ao metabolismo antioxidativo.
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REVISÃO DE LITERATURA

1.1.

THEOBROMA CACAO: ASPECTOS GERAIS

O

cacau

(Theobroma

cacao)

é

uma

espécie

lenhosa,

perene,

preferencialmente alógama, com altura que varia entre 4 - 8 m, típica de clima
tropical e faz parte da família Malvaceae (FIGUEIRA et al., 1994; JUDD et al., 2009;
MONTEIRO; AHNERT, 2012). O gênero Theobroma compreende 22 espécies,
sendo T. cacao a de maior destaque, tendo como centro de origem as florestas do
México, da América Central e das bacias do rio Amazonas e Orinoco. A maioria dos
genótipos de cacau pertence a três grupos denominados de Criollo, Forasteiro e
Trinitário, que variam de acordo com a morfologia, genética e origem geográfica.
Dentre os grupos, o forasteiro é o mais importante em termos de produção, pois
representa cerca de 80% da produção mundial, cuja importância se deve,
principalmente, aos seus genótipos resistentes a doenças e altamente produtivos. Já
o Trinitário, representa apenas 15% desta produção (ZHANG et al., 2011; CARR;
LOCKWOOD, 2011).
A importância econômica do cacau está relacionada aos seus frutos, dos
quais se extraem sementes (amêndoas) que servem de matéria prima para a
fabricação de chocolate e de diversos outros produtos (FIGUEIRA et al., 1994;
ALMEIDA; VALLE, 2007; 2009). Além disso, possui, também, uma grande
importância do ponto de vista ambiental, uma vez que grande parte de seu cultivo,
no sul do estado da Bahia e no Espírito Santo, Brasil, ocorre em sistema
agroflorestal sustentável, em condições de ‘Cabruca’, uma forma de plantio realizada
no sub-bosque da Mata Atlântica raleada, o que permite uma perfeita harmonia com
a vegetação local (EVANS, 2007; CEPLAC.gov.br).
Como descrito por Silva e Leite (1988), existem, ainda, um total de 12
agrossistemas que compõem a região cacaueira na Bahia, Brasil. Estes
agrossistemas ocorrem em regiões dos municípios de Almada, Camacan, Caravelas,
Canavieiras, Ibicuí, Ipiaú, Itagimirim, Itamaraju, Valença, Jiquiriça, Porto Seguro e
Medeiros Neto. Além destes, podem ser incluídos, também, a zona do recôncavo, o
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Vale do Rio Doce e o semiárido baiano (novo polo cacaueiro). Por outro lado, o Vale
do Rio Doce é um agrossistema considerado atípico para o cultivo do cacau, devido
ao seu elevado déficit hídrico e temperatura relativamente baixa no inverno,
resultando em uma lavoura de baixa produtividade.
Apesar de seu alto valor agregado, a lavoura cacaueira tem sido
drasticamente ameaçada, em razão do surgimento de doenças fúngicas,
principalmente na região sul da Bahia, Brasil, como a podridão parta, causada pelo
Phytophthora sp, e

a vassoura de bruxa (VB), causada pelo Moniliophthora

perniciosa. O patógeno M. perniciosa, encontrou nesta região condições favoráveis
para a sua sobrevivência e reprodução, provocou uma grande redução de
produtividade e qualidade do fruto de cacau, o que resultou numa crise econômica
nunca vista na região, afetando não só a produção no estado da Bahia, mas a
produção brasileira de cacau, uma vez que as perdas chegaram até 90% da
produção, passando o pais de exportador a importador do produto (ROCHA et al.,
1993; LUZ et al., 1997; BOWERS et al., 2001). Além disso, as fazendas de cacau
que eram cercadas por Mata Atlântica foram substituídas por pastagens. Décadas
após o aparecimento da VB na Bahia, a cacauicultura brasileira ainda sofre com o
impacto significativamente negativo da doença, atingindo, em 2013 apenas 65% do
que foi produzido em 1989 (TEIXEIRA et al., 2015). Atualmente, os países como a
Costa do Marfim, Indonésia, Gana e Nigéria detêm cerca de 40%, 15%, 14% e 6%
da produção mundial total de amêndoas de cacau, respectivamente. Já o Brasil é o
sexto maior produtor, sendo a região sul do estado da Bahia, apesar de todas as
perdas sofridas pelo ataque de patógenos, a de maior destaque, seguido do estados
do Pará e Rondônia. (ICCO, 2013/2014).

1.2.

MONILIOPHTHORA PERNICIOSA: HISTÓRICO, CICLO DE VIDA E DESBALANÇO

ECONÔMICO

O fungo causador da VB do cacaueiro foi classificado inicialmente por Stahel
(1915) como Marasmius perniciosus. Posteriormente, Singer (1942) transferiu o
gênero para o Crinipellis, sendo mantido o binômio Crinipellis perniciosa (Stahel)
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Singer. Porém, Aime e Phillips-Moras (2005), por meio de estudos moleculares
(sequenciamento de DNA e análise filogenética) transferiram novamente o gênero
para Moniliophthora, sendo então classificado, atualmente, como Moniliophthora
perniciosa, Basidiomiceto, ordem Agaricales, família Marasmiaceae.
Esta enfermidade foi descrita pela primeira vez no Suriname, em 1895
(WHEELER; MEPSTED, 1988), embora ocorresse de forma endêmica na região
Amazônica desde o século XIX, como também em diversos países da América do
Sul e Central, dentre os quais podemos citar Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana e
Peru. Já na Bahia, Brasil, os primeiros relatos da doença só foram obtidos em 1989,
em lavouras de cacau da fazenda Conjunto Santana, município de Uruçuca
(PEREIRA et al., 1989)
O patógeno M. perniciosa infecta vários tecidos meristemáticos de diferentes
órgãos da planta, como caules, almofadas florais, flores e frutos. Apresenta um estilo
de vida hemibiotrófico (EVANS,1980), tendo uma fase biotrófica (parasítica) e outra
necrotrófica (saprofítica). Contudo, M. perniciosa apresenta algumas particularidades
que o difere de outros patógenos hemibiotróficos conhecidos como Magnaporthe
oryzae e Colletotrichum spp, os quais possuem uma fase biotrófica relativamente
rápida e assintomática e uma fase necrotrófica agressiva, onde a doença se
desenvolve e há o surgimento dos sintomas (PERFECT; GREEN, 2001; MÜNCH et
al., 2008; TEIXEIRA et al., 2014) No caso do M. perniciosa, o estágio biotrófico é
longo (durando cerca de três meses) e responsável pelo surgimento de mudanças
drásticas na fisiologia e na morfologia do hospedeiro, resultando em sintomas
característicos da doença.(PURDY; SCHMIDT, 1996; MEINHARDT et al., 2008).
O ciclo de vida do fungo M. perniciosa se inicia quando os basidiósporos, que
são os únicos propágulos infectantes, se dispersam pela ação do vento, depositam
na superfície do hospedeiro (EVANS, 1980), principalmente em tecidos jovens,
germinam na presença de água livre, penetram e infectam os tecidos. Além disso,
este patógeno não necessita de estruturas especializadas, como apressório, para
invadir o tecido hospedeiro, uma vez que seu modo de penetração nos tecidos
ocorre principalmente via estômatos (FRIAS, 1987), podendo também ocorrer
através da cutícula (HOLLIDAY,1955) e base dos tricomas (WHEELER, 1996), cuja
cinética de germinação do basidiosporo e a penetração do fungo no tecido
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hospedeiro são detectadas em 4 h e 6 h, respectivamente, após a inoculação do
patógeno (SENA et al., 2014). Após infectar os tecidos, M. perniciosa interfere no
metabolismo do hospedeiro, aumentando a disponibilidade de nutrientes no local da
infecção, sem a utilização de estruturas de absorção de nutrientes, como haustório
ou hifas invasoras (CALLE, 1982; TEIXEIRA, 2015). Inicialmente, o micélio se
desenvolve como hifas monocarióticas, não apresentando grampos de conexão, e
de crescimento intercelular, fase que se estabelece no apoplasto da planta (EVANS,
1980, 1981; LAWRENCE, et al.,1991). Após um período de incubação, o micélio
começa a se estabelecer como hifas dicarióticas com a formação de grampos de
conexão, onde as vassouras verdes tornam-se necróticas e morrem (início da fase
necrotrófica, saprofítica) caracterizando as “vassouras secas”, que depois das
chuvas alternadas e períodos de seca, produzem os novos basidiomas,
completando o ciclo de vida do fungo. (Figura 1).
No caso de infecção da gema apical do caule, ocorre um desbalanço
hormonal na planta e a quebra de dominância apical, resultando em proliferação de
brotos oriundos de gemas axilares em extremidades do eixo ortotrópico em plantas
jovens ou de ramos plagiotrópicos em plantas adultas, associados à hipertrofia e a
hiperplasia dos tecidos infectados, culminando na formação das chamadas
vassouras verdes. Posteriormente, pode ocorrer também o intumescimento de
pulvinos, a formação de cancros e posterior seca das folhas, causando a morte da
planta jovem ou da extremidade do ramo plagiotrópico em planta adulta. Por outro
lado, ao infectar as almofadas florais, surgem vassouras, flores anormais e frutos
diferentes (tipos morango e cenoura) daqueles produzidos em flores não infectadas
pelo fungo. Nos frutos, ocorre o amarelecimento precoce, a casca fica escurecida
com lesões deprimidas; internamente, as amêndoas e a polpa ficam completamente
danificadas e o fruto duro. Em estádios mais avançados da doença, e em condições
de alta umidade, ocorre o surgimento do corpo frutífero do fungo (cogumelos) na
superfície do fruto doente.
Evolutivamente, a espécie mais próxima a M. perniciosa é fungo patogênico
M. roreri, que também infecta o cacau e possui estilo de vida hemibiotrófico, a
exmplo de M. perniciosa. Porém, M. roreri causa danos exclusivamente aos frutos do
cacaueiro, (EVANS, 1981, 2002; BAILEY et al., 2013) (Figura 2). Por outro lado,
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Kerekes e Desjardin (2009) fizeram um estudo e demonstraram a existência de outra
espécie de Moniliophthora saprotrófica, chamada M. canescens. Esta nova espécie
de Moniliophthora foi isolada na Ásia, o que evidencia ainda mais a complexidade na
evolução da patogenicidade desse gênero.

Figure 1- Ciclo biológico do Moniliophthora perniciosa. Ilustrações de Diana
Carneiro (Teixeira et al., 2015).
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Figure 2: Sintomatologia das doenças do Theobroma cacao, causadas pelos
gêneros Moniliophthora perniciosa (a e b) e Moniliophthora roreri (c e d). (AIME;
PHILLIPS-MORA, 2005).
Para o controle e o combate ao fungo M. perniciosa têm-se o controle
químico, o biológico, a poda fitossanitária e a utilização de genótipos de cacau
resistentes. O controle químico com fungicidas a base de cobre possui algumas
limitações, principalmente pelo fato de não proteger os tecidos em crescimento ativo,
necessitando de muitas pulverizações (PURDY; SCHMIDT, 1996). Como alternativa,
o controle biológico, por meio de microorganismos antagônicos ao M. perniciosa,
tem sido bastante utilizado, recebendo destaque o Tricovab, produto desenvolvido
pela CEPLAC e formulado a partir do fungo Trichoderma stromaticum (COSTA;
BASTOS, 2001), que provoca a inanição de M. perniciosa, impedindo a produção de
basidiomas e a liberação dos basidiósporos (BASTOS, 2000). Entretanto, este
método ainda não é eficiente no controle das partes afetadas. Por outro lado, a poda
fitossanitária tem sido no controle da vassoura de bruxa, juntamente com o controle
genético, o manejo mais eficiente na maioria dos países produtores de cacau. Este
método de controle consiste na remoção (poda) das vassouras no período de seca;
com o objetivo de reduzir o inóculo produzido no período chuvoso, diminuindo,
assim, a incidência da doença no próximo ciclo produtivo da cultura (PURDY;
SCHMIDT, 1996). No entanto, a poda só é efetiva quando realizada regularmente de
forma extensiva. De acordo com Luz et al. (1997), o número e a época de remoção
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de vassouras são determinados em função das condições climáticas de cada região.
Na Bahia, por exemplo, são necessárias pelo menos quatro remoções ao ano,
dificultando a adoção deste método por parte os produtores (ALBUQUERQUE et al.,
1995).
Compreende-se, portanto, que a forma mais eficiente e econômica de
controle da vassoura de bruxa é o uso de genótipos de cacau resistentes ao
patógeno, aliadas a outros métodos de controle químico ou biológico, denominado
programa de manejo integrado da doença. Logo, fica clara a necessidade de
conhecer mais profundamente o fitopatógeno, tanto a sua variabilidade genética e
patogênica quanto o seu modo de interação como o hospedeiro. Para isto, é
interessante a realização de estudos genéticos e moleculares, usando técnicas de
análises proteômica e transcriptômica, para que se consiga a implantação de clones
ou genótipos com resistência durável, adequando e facilitando o emprego das
técnicas de manejo integrado da doença, para atribuir maior sustentabilidade à
cultura na região cacaueira.
1.3.

INTERAÇÃO PLANTA – PATÓGENO

Diversos fatores podem afetar a produtividade das culturas em condições de
campo, dentre estes se destacam as doenças. Na natureza, a todo tempo as plantas
são desafiadas por uma variedade de estresses bióticos como infecções por fungos,
bactérias ou vírus. Desta forma, o estudo da interação planta/patógeno é um campo
de pesquisa que se move rapidamente e que é muito importante para os sistemas
agrícolas produtivos, uma vez que a compreenção da base genética da
suscetibilidade do patógeno, quando este se interage com o hospedeiro, é altamente
relevante para aumentar a estabilidade dos alimentos e diminuir o impacto
socioeconômico causado pelo ataque de patógenos (ANDERSON et al., 2010;
FISTER et al., 2015).
Na natureza, o ataque de um patógeno a determinado hospedeiro, pode ser
definido como uma troca de sinais, onde a planta tenta inativar o ataque do invasor e
este tenta burlar o sistema de defesa da planta para sobreviver. Dependendo da
eficiência das respostas de defesa ou da eficiência do ataque do patógeno, a
doença irá, ou não, se instalar no hospedeiro (STAHL; BISHOP, 2000). Neste
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sentido, as plantas possuem substâncias que são ativadas assim que um patógeno
é identificado, com o objetivo de impedir a entrada do mesmo nos seus tecidos.
Caso o patógeno consiga ultrapassar esta primeira barreira de proteção, um
segundo mecanismo é ativado a fim de impedir a proliferação do patógeno e, ou
inibir o seu desenvolvimento. Sendo assim, podemos dizer que os vegetais possuem
mecanismos de defesa pré-formados, ou seja, estão presentes mesmo antes do
ataque de um determinado invasor. Como mecanismo de defesa pré-formado pode
considerar a própria membrana vegetal, as caloses, as papilas, a lignificação da
parede celular, as camadas de cortiça, a camada de abscisão, entre outros.
Por outro lado, as plantas também possuem mecanismos induzidos, que são
ativados logo que os invasores conseguem penetrar a célula vegetal, a exemplo da
produção de fenóis, alcalóides, fitotoxinas, glicosídeos cianogênicos, glicosídeos
fenólicos, proteínas relacionadas à patogênese (PR’s) entre outros (STAHL;
BISHOP, 2000; TAIZ; ZEIGER, 2013). Concomitantemente, assim como as plantas
buscam inativar o ataque de seus invasores, os patógenos estão, constantemente,
buscando novas estratégias de aderência, penetração e infecção para escapar da
imunidade da planta e se alimentar e reproduzir nos tecidos do hospedeiro (DODDS;
RATHJEN, 2010; TEIXEIRA et al., 2014).
Normalmente, um patógeno é identificado quando os seus genes de
avirulência secretados (Avr) interagem com o produto de um gene de resistência (R)
de uma planta hospedeira (FLOR, 1942). Quando tanto o gene R quanto o Avr
correspondente estão presentes, ocorre o reconhecimento e a chamada reação
incompatível, a qual conduz à ativação dos mecanismos de resistência da planta.
Entretanto, se qualquer gene Avr patogênico ou gene R hospedeiro estiver ausente
ou mutado, nenhum reconhecimento ocorrerá, o que é chamado de reação
compatível, o que culmina com o estabelecimento da doença (De WIT, 1995;
NIMCHUK, 2003). Como resultado da ligação destes genes, uma cascata de
transdução de sinal é ativada e conduz às diversas respostas de defesa da planta.
Os produtos do gene R da planta são altamente polimórficos, o que lhes permite
atuar como um receptor de proteínas Avr produzidas por muitos patógenos
diferentes (HEATH, 2000, THAKUR; SOHAL, 2012).
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Quando um hospedeiro é geneticamente susceptível ao ataque de
determinado patógeno, a interação é dita compatível, uma vez que este consegue
penetrar e colonizar os tecidos da planta, estabelecendo a doença com seus
sintomas. Por outro lado, se o hospedeiro é resistente, a interação é chamada de
incompatível, pois, neste caso, as estruturas presentes nos vegetais são capazes de
detectar a presença de uma ameaça, a partir de sinais químicos provenientes do
patógeno, resultando em respostas bioquímicas rápidas e mudanças fisiológicas,
tornando o ambiente inapropriado ao desenvolvimento e a colonização do agente
invasor.
O fenômeno da resistência pode ser dividido em resistência sistêmica
induzida (ISR) e resistência sistêmica adquirida (SAR) (VAN LOON et al., 1998). Na
SAR, a resistência se desenvolve de maneira sistêmica a um amplo espectro de
patógenos e é induzida tanto por indutores bióticos quanto por abióticos,
desencadeando

um

processo

biológico

conhecido

como

reação

de

hipersensibilidade (HR). Este tipo de resposta é rápido e causa uma lesão necrótica
nos sítios de infecção, devido à liberação de espécies reativas de oxigênio (ROS).
Este tipo de resposta está, também, associado à síntese de compostos fenólicos,
fitoalexinas, proteínas relacionadas à patogênese e enzimas do metabolismo
antioxidativo (WOHLGEMUTH, 2002; NIMCHUK, 2003; VAN LOON, 2006;
PHILIPPE JEANDET et al., 2013)
Por outro lado, quando se fala em ISR, o agente indutor não é patogênio
(geralmente a resposta é mediada por rizobactérias) e, ainda, não há acúmulo de
proteínas PRP’s. A sinalização está associada ao jasmonato e ao etileno, os quais
potencializam as respostas dependentes de ROS (GLAZEBROOK, 2005). Além
disso, o indutor não provoca sintomas, como necrose no local da infecção, mas
induz a planta a se proteger sistemicamente (VAN LOON et al., 1998; PIETERSE et
al., 1998). Diante disso, a defesa de um vegetal a determinado patógeno pode ser
local ou sistêmica, dependendo do intervalo de tempo entre o tratamento inicial
(indutor) e a inoculação do patógeno. A sua duração pode ser de poucos dias a
algumas semanas, ou mesmo durar todo o ciclo de vida da planta (PASCHOLATI E
LEITE, 1995), tornando-se, assim, um mecanismo de defesa constitutivo da mesma.
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A interação que ocorre entre a espécie T. cacao e o fungo M. perniciosa é
bastante peculiar, uma vez que este patógeno exibe um estilo de vida hemibiotrófico.
Isto significa que, inicialmente, o patógeno infecta os tecidos vivos do hospedeiro
(fase biotrófica), e, posteriormente, mata as células do mesmo e se alimenta da
matéria orgânica morta (fase necrotrófica). Além dessa particularidade, a fase
biotrófica do fungo é bastante longa (cerca de três meses) e responsável por
diversos sintomas da doença, como quebra de dominância apical, hiperplasia e
hipertrofia de tecidos, múltiplos brotamentos (brotos axilares) entre outros, o que
difere de outros tipos de interação hemibiotrófica, onde a fase inicial é geralmente
curta (EVANS, 1980; TEIXEIRA et al., 2015).
Os genótipos de cacau CCN 51 e SIC 876, usados no presente trabalho, são
importantes para o estudo da resistência a VB, porque se diferem em relação à
tolerância ao patógeno M. Perniciosa. O CCN 51 é considerado um genótipo
resistente a M. perniciosa, ao passo que o SIC 876 é altamente susceptível. No
entanto, as diferenças mecanicistas subjacentes à variação na susceptibilidade entre
estes dois genótipos ainda não são claras. Devido a esta complexidade e a fim de se
obter um melhor entendimento dos mecanismos de patogênese do fungo, e os
processos metabólicos que regem a interação M. perniciosa x T. cacao, vários
estudos têm sido realizados ao longo dos anos, onde os pesquisadores buscam
avaliar desde o processo de penetração do patógeno nos tecidos do hospedeiro
(SENA et al., 2014) até as modificações que ocorrem na planta, seja em níveis
genômico (LEAL, et al., 2010; TEIXEIRA et al., 2012) e proteômico (SILVA et al.,
2013), como também por meio de aplicação exógena de compostos indutores
(ZANG et al., 2015; RIBEIRO et al., 2015).

1.4.

ELICITORES QUÍMICOS COMO INDUTORES DE RESISTÊNCIA

Os elicitores são compostos capazes de desencadear os mecanismos de
defesa latentes nas plantas. (EBEL; COSIO, 1994; NÜRNBERGER, 1999). No
momento da interação, as moléculas elicitoras são liberadas e reconhecidas pela
planta, frente ao ataque do invasor. Logo após a percepção, as vias de transdução
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de sinal ativadas levam, geralmente, à produção de espécies de reativas de oxigênio
(ROS), à biossíntese de fitoalexinas e ao reforço da parede celular do tecido da
planta. Além disso, a resposta está, ainda, associada a compostos fenilpropanóides,
à deposição de calose, a formação de papilas, a síntese de enzimas de defesa e ao
acúmulo de proteínas relacionadas com a patogênese (PR’s) (RESENDE et al.,
2000, 2002, 2005, 2007; DURRANT; DONG, 2004; GESTEIRA et al., 2007).
Os elicitores podem ser classificados como físicos ou químicos, bióticos ou
abióticos, a depender de sua origem e estrutura molecular. Dentre os elicitores
bióticos, podem ser utilizados compostos presentes em extratos de plantas
(STANGARLIN et al., 1999), preparações de leveduras (STADNIK; BETTIOL, 2000),
exopolissacarídeos bacterianos (CASTRO; BACH, 2004), rizobactérias promotoras
de crescimento (VISWANATHAN; SAMIYAPPAN, 2002), fungos promotores de
crescimento (MADI; KATAN, 1998), e ainda raças não virulentas do patógeno
(MONOT et al., 2002), além do próprio patógeno inativado pelo calor (BACH et al.,
2003). Dentre a classe de elicitores abióticos, podem-se incluir os lipídeos,
glicoproteínas, carboidratos, glicopeptídeos (NÜRNBERGER, 1999; COHN et al.,
2001) e outras substâncias químicas como a elicitação por uso do silício (Si)
(CHÉRIF et al., 1994), ácido salicílico (AS) (CIPOLLINI, 2002;), ácido D-Laminobutírico (BABA) (ZIMMERLI et al., 2000), quitosana (SATHIYABAMA;
BALASUBRAMANIAN, 1998), cloreto férrico, fosfato de potássio dibásico (BÉCOT et
al., 2000), acibenzolar-S-metil (ASM) e ácido 2,6-dicloroisonicotínico (INA) (BESSER
et al., 2000), fosfato de potássio monobásico (REUVENI et al., 2000), ácido
jasmônico (AJ) (BALDWIN, 1998; CIPOLLINI, 2002), metil jasmonato (MeJa)
(HEIJARI et al., 2005), sacarina (BOYLE; WALTRERS, 2005) e ácidos graxos
(COQUOZ et al., 1995).
A depender da natureza do elicitor utilizado, várias vias biossintéticas são
ativadas em plantas tratadas, e as respostas induzidas por estes compostos são
semelhantes àquelas induzidas pelo ataque patogênico (GÓMEZ-VÁSQUEZ et al.,
2004). Dentre a diversidade de compostos que pode ser usado como indutores de
resistência em plantas, um dos que tem ganhado destaque relevante é o ácido
salicílico (AS). Este hormônio vegetal é considerado um dos mais importantes
sinalizadores

de

respostas

em

plantas,

contra

patógenos

biotróficos

e
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hemibriotróficos em muitas espécies (SHAH, 2003; DURRANT; DONG, 2004;
LOAKE; GRANT, 2007; VLOT et al., 2008; FU; DONG, 2013). Vários autores já
relataram a infinidade de genes que são induzidos pelo uso do AS, sendo estes
isolados e caracterizados em Arabidopsis thaliana (CAO et al., 1994; DONG, 2004;
UQUILLAS et al., 2004;. GRANT; LAMB, 2006; WANG et al., 2006; LEE et al., 2007,
2009; LOAKE; GRANT, 2007; ATTARAN et al., 2009).
As respostas ao AS vão desde a síntese de proteínas relacionadas com a
patogênese até as respostas de hipersensibilidade com explosão oxidativa (ROS)
(ALVAREZ, 2000; TORRES et al., 2006). Segundo Overmyer et al (2003), a síntese
de AS e produção de ROS podem atuar num loop de feedback positivo, umas com
as outras e, em conjunto, levam a indução da morte celular programada. Por outro
lado, outras moléculas com capacidade elicitora, economicamente mais viáveis,
também vêm sendo estudadas como alvos potenciais para a indução de resistência
em plantas de cacau, como a glicose (GLI) e a sacarose (SAC). Vieira e Valle (2006)
ao fazerem uso dessas substâncias, que são facilmente metabolizadas pelas
plantas, mostraram que estes elicitores químicos diminuíram o número de vassouras
vegetativas e almofadas florais e aumentaram o número de frutos sadios em plantas
de cacau infectadas com M. perniciosa. Ribeiro et al. (2015), ao avaliar as respostas
fisiológicas e bioquímicas de plantas jovens de dois genótipos cacau, contrastantes
para a resistência a VB (CCN 51 – tolerante e SIC 867 – intolerante), submetidos ao
tratamento com os elicitores químicos GLI, SAC e ácido salicílico (AS) e infectados,
posteriormente, com M. perniciosa, verificaram que AS foi o único indutor efetivo
para o genótipo CCN 51 em relação à diminuição do sintoma e à severidade de VB,
ao passo que, para o genótipo SIC 876, GLI, SAC e AS diminuíram os sintomas da
doença; principalmente AS e SAC. Entretanto, estudos moleculares acerca do
mecanismo de ação destes compostos e as respostas, em nível molecular, nas
plantas induzidas ainda são escassos.

1.5.

METABOLISMO ANTIOXIDATIVO EM PLANTAS
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Na natureza, as plantas são submetidas a diversas situações de estresses
tanto bióticos (ataque de patógenos) quanto abióticos (radiação ultravioleta, altas
temperaturas,

salinidade,

seca,

etc.), os

quais

tendem

a

limitar o

seu

desenvolvimento normal, fazendo com que as mesmas busquem mecanismos de
aclimatação/adaptação a fim de controlar ou diminuir os danos causados pelos
fatores estressores (QUAN et al., 2008). Uma das principais respostas da planta ao
estresse é a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS). ROS são espécies
derivadas da redução do oxigênio molecular (O2), incluindo alguns radicais livres,
tais como superóxido (O2•), radical hidroxila (OH •) e produtos não-radicais, como o
peróxido de hidrogênio (H2O2) e o oxigênio atômico (1O2), entre outros (HALLIWELL;
GUTTERIDGE 2007; GILL; TUTEJA, 2010; SANDALIO et al., 2013, GILL et al.,
2015).
O oxigênio molecular (O2) é bastante abundante, sendo uma molécula
normalmente produzida pelas plantas durante a fotossíntese e, posteriormente,
usada como aceptor final de elétrons no processo de respiração celular, como parte
do metabolismo aeróbico. Os organelos celulares, tais como cloroplastos,
mitocôndrios e peroxissomos, são as principais fontes de ROS (FOYER; NOCTOR,
2005; GILL; TUTEJA 2010; SANDALIO et al., 2013). Quando ROS são produzidas
em baixas concentrações, por vias comuns, em processos aeróbios, não são
capazes de induzir danos celulares e tissulares em órgãos vegetais. Porém, quando
as plantas são submetidas a uma situação de estresse (ataque de um patógeno, por
exemplo), o equilíbrio, entre a formação e a eliminação de ROS, é desestabilizado,
gerando, então, uma série de respostas da planta, as quais podem levar, em último
caso, a morte celular programada (Figura 3).
O aumento na produção de ROS, chamado de explosão oxidativa, se
caracteriza por ser uma das respostas mais rápidas frente ao ataque de patógenos.
A molécula de H2O2 é, quimicamente, a mais estável de ROS, e desempenha um
papel duplo quando se trata de estresse oxidativo e de condições fisiológicas
normais (QUAN et al.,2008). Dias et al. (2011), ao avaliar dois genótipos de cacau
contrastantes para a resistência ao fungo hemibiotrófico M. perniciosa, verificaram
que H2O2 está envolvido em uma série de processos referentes à defesa contra o
patógeno, a depender de sua especificidade (biotrófico ou necrotrófico) e da
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resistência da planta. Estes autores observaram, para o genótipo resistente ao
patógeno, que houve um acúmulo significativo de H2O2 em todo o sistema vascular
nas primeiras 72 h após a infecção, ao passo que para o genótipo susceptível o
acúmulo de H2O2 foi observado somente nas fases iniciais de infecção. Em
contrapartida, Ceita et al. (2007) demonstraram que houve um acúmulo significativo
de H2O2, em estágios avançados de infecção, em um genótipo de cacau suscetível e
infectado por M. perniciosa. Além disso, enfatizaram que o acúmulo de H2O2 facilitou
a transição do fungo da fase biotrófica para a necrotrófica. Logo, o acúmulo de H2O2
pode inibir o crescimento de agentes patogênicos biotróficos, como também auxiliar
os processos de infecção e colonização das plantas por patógenos necrotróficos.

Figure 3: Mecanismos de ativação de espécies reativas de oxigênio (ROS).
Adaptado de Gil e Tuteja (2010).

Para evitar ou diminuir os danos causados pela produção de ROS, as plantas
desenvolveram uma maquinaria de defesa antioxidante, da qual fazem parte
enzimas e compostos antioxidantes não enzimáticos, que metabolizam ROS e os
produtos de sua reação. (GILL; TUTEJA, 2010; HASANUZZAMAN et al., 2012).
Dentre os compostos antioxidantes não enzimáticos destacam-se o ácido ascórbico
(ASA), compostos fenólicos, alcalóides, glutationa (GSH), entre outros. Em relação
ao metabolismo enzimático antioxidativo podemos citar a dismutase do superóxido
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(SOD), catalase (CAT), peroxidase do ascorbato (APX), peroxidase do guaicol
(GPX), redutase da glutationa (GR), redutase monodeidroascorbato (MDHAR),
redutase

desidroascorbato

(DHAR)

e

glutationa

S-transferase

(GST).

(HASANUZZAMAN et al.,2012; GILL et al., 2015).
Levando em consideração as principais enzimas antioxidantes, a SOD se
destaca por ser a primeira linha de defesa contra ROS, catalizando a dismutação de
O2•- a H2O2 e O2 em todos os compartimentos subcelulares (ALSCHER et al., 2002;.
GILL; TUTEJA, 2010). Por outro lado, a CAT é uma enzima preferencialmente
encontrada em peroxissomos e glioxissomos. Além disso, é considerada uma heme
proteína, devido ao seu grupamento heme tetramérico, capaz de dismutar uma
média de 6.000.000 moléculas de H2O2 por minuto, convertendo-as a H2O e O2
(GILL; TUTEJA 2010). Já a APX catalisa a conversão de H2O2 para H2O, utilizando
na reação um composto não enzimático, o ascorbato, que, neste caso, é o doador
de elétrons para a reação.

1.6.

ANÁLISE PROTEÔMICA

Até os anos 90, as pesquisas biológicas se encontravam estabelecidas em
estudos in vitro, onde genes e proteínas eram estudados separadamente.
Posteriormente, com os avanços moleculares, foram surgindo técnicas cada vez
mais modernas e de alto rendimento, as chamadas “ômicas”, que vão desde o
número crescente de sequênciamento dos genomas, estudos trancriptômicos e, em
seguida, a proteômica e a metabolômica. (GONZALEZ-FERNANDEZ, 2010)
Inicialmente, o termo proteômica, descrito por Marc Wilkins em 1994, se
referia apenas ao “complemento protéico de um genoma” (WILKINS et al., 1996).
Entretanto, atualmente, esta definição se estende ao estudo simultâneo do conjunto
total de proteínas numa unidade biológica, assim como a sua descrição, abundância
(proteômica quantitativa), variações decorrentes do genótipo, modificações póstraducionais, mudanças ambientais, interação proteína-proteína, assim como, o
estudo proteômico na interação parasita-hospedeiro (dando destaque para os
avanços em pesquisas proteômicas com fungos, os quais são decorrentes do
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aumento no número de genomas fúngicos seqüenciados). Logo, com a proteômica é
possível saber como, onde, quando e para quê são as milhares de espécies
individuais de proteínas produzidas em um organismo vivo, e como elas interagem
entre si e com o ambiente em que estão instaladas. (GONZALEZ-FERNANDEZ et
al., 2010, 2012).
O primeiro trabalho envolvendo análise proteômica, em interação plantapatógeno, foi realizado utilizando o patossitema tomate-Cladosporium fulfum, onde
foi caracterizado o primeiro produto do gene de avirulência (Avr9), obtido após a
purificação do fluido apoplástico de plantas suscetíveis (WIT et al.,1996). A partir
desde trabalho, o interesse no entendimento dos processos em torno da interação
parasita-hospedeiro se tornou cada vez mais crescente. Vários grupos de pesquisa
passaram a estudar o proteoma e os complexos protéicos nas plantas, em nível
celular, como proteínas da membrana plasmática, do cloroplasto, do mitocôndrio e
do núcleo (ROUQUIÉ et al., 1997; PELTIER et al., 2000;. PRIME et al., 2000;.
PELTIER et al., 2001;. KRUFT et al., 2001;. MILLAR et al., 2001; BAE et al., 2003).
Recentemente, Silva et al. (2013) realizaram estudos envolvendo análise proteômica
na interação Theobroma cacao e M. perniciosa, onde várias proteínas foram
identificadas e relacionadas com desintoxicação, autofagia e mecanismos de
manutenção da homeostase de fungos. Além disso, estes autores identificaram uma
proteína relacionada com a patogênese (TcPR-10), mais especificamente uma
proteína com atividade antifúngica, mostrando a contribuição da análise proteômica
para o entendimento dos possíveis modos de ação desta proteína no combate ao
patógeno e as vias bioquímicas as quais está envolvida.
A proteômica “clássica” inclui metodologias baseadas em técnicas de
electroforese em gel bidimensional (2DE) e espectrometria de massas (MS)
(SHEVCHENKO et al., 1996,. WILKINS et al.,1996; PARK, 2004). Uma característica
marcante da espectrometria é a capacidade de sequenciar peptídeos a partir de
amostras complexas. Entretanto, para isto, faz-se necessário utilizar de um passo de
separação antes da análise, para limitar o número de peptídeos no espectrômetro de
massas, reduzindo, assim, esta complexidade. Este passo se trata, na realidade, da
separação bidimensional das proteínas de uma determinada amostra biológica.
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Inicialmente, as proteínas são separadas com base no seu ponto isoelétrico
(primeira dimensão) e, logo após, são submetidas a uma corrida eletroforética em
gel de poliacrilamida, para que sejam então separadas por sua massa molecular
(segunda dimensão). Estes géis bidimensionais são corados com prata, coomassie
ou com corantes fluorescentes para permitir a visualização dessas proteínas e para
que sejam excisadas e os peptídeos digeridos por ação enzimática (tripsina) e,
então, analisados por espectrometria de massas. Os espectros teóricos gerados são
contrastados com sequências conhecidas em banco de dados (CHALMERS;
GASKELL, 2000; DELAHUNTY; YATES, 2005).
Apesar de a robustez da técnica, a espectrometria de massas implica em
algumas limitações, como sensibilidade, resolução, cobertura e velocidade de
captura de dados (HAN et al., 2006). Isto, por sua vez, evidencia a dificuldade de
trabalhar com a diversidade biológica de proteínas e sua gama de propriedades
fisiológicas e bioquímicas. Entretanto, a partir de análises proteômicas, torna-se
possível obter conhecimentos a respeito do ciclo de vida, dos mecanismos de
infecção e virulência dos fungos fitopatogênicos. Além disso, podem ser analisadas
as mudanças que ocorrem em nível de proteína, o que não é possível a partir da
sequência genômica (PARK et al., 2004) Ademais, é possível entender os processos
moleculares existentes na interação planta-patógeno e, ainda, buscar proteínaschave e alvos para o desenvolvimento de produtos agroquímicos e de genótipos de
plantas resistentes, abrindo novos caminhos para o diagnóstico e a proteção de
diversas culturas.
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OBJETIVOS

2.1. GERAL
- Avaliar os mecanismos de resistência, desencadeados pelo uso de elicitores
químicos (sacarose, glicose e ácido salicílico) aplicados via foliar, em dois genótipos
de cacau (SIC 876 e CCN 51), contrastantes para a resistência à vassoura de bruxa,
infectados com Moniliophthora perniciosa.

2.2. ESPECÍFICOS
- Extrair e quantificar as proteínas foliares diferencialmente expressas, dos genótipos
SIC 876 e CCN 51, resultantes das interações planta-elicitor–patógeno, envolvidas
na resistência sistêmica adquirida (SAR);
- Obter os perfis eletroforéticos 1D e 2D das proteínas foliares, dos genótipos SIC

876 e CCN 51, resultantes das interações planta-elicitor–patógeno;
- Identificar spots correspondentes às proteínas diferencialmente expressas e, ou
exclusivas de cada tratamento e realizar a quantificação relativa da expressão com
uso do Software Image Master 2D Platinun 7.0;
- Realizar análises por espectrometria de massas dos spots exclusivos de cada
comparação pré- estabelecida;
- Relacionar os peptídeos identificados, por meio de buscas, com as sequências de
peptídeos obtidas por MS/MS, contra os bancos genômicos conhecidos, a fim de
associar as proteínas identificadas com as suas possíveis funções biológicas e
processos bioquímicos, referente às interações planta–elicitor-patógeno;
- Analisar o metabolismo enzimático antioxidativo, em nível foliar, dos genótipos SIC
876 e CCN 51, resultantes das interações planta-elicitor–patógeno.
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MATERIAL E MÉTODOS

3.1.

MATERIAL VEGETAL E CONDIÇÕES DE CULTIVO

Plantas jovens de dois genótipos de cacau, contrastantes para a resistência à
Moniliophthora perniciosa (SIC 876, susceptível e CCN 51, resistente), foram
utilizadas para condução deste experimento, em condições de casa de vegetação da
Seção de Fisiologia Vegetal (SEFIS), no Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC),
da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC).
Sementes, cujos frutos foram obtidos por meio de polinização controlada, por
autofecundação de flores de plantas matizes com cinco anos de idade do Banco
Ativo de Germoplasma (BAG) do CEPEC/CEPLAC, foram pré-germinadas por 48 h
em serragem umedecida estéril. Após este período, foram transferidas e cultivadas
em tubetes de plástico cônicos (235 cm³), contendo substrato orgânico (casca de
Pinus triturada + fibra de coco na proporção de 1:1) enriquecido com macro e
micronutrientes minerais, e mantidas em casa de vegetação para aplicação dos
elicitores químicos.

3.2.

APLICAÇÃO DOS ELICITORES QUÍMICOS

Trinta dias após a germinação, os elicitores químicos glicose 0,6M (108,1 g L 1

); sacarose 0,45M (154,0 g L-1) e ácido salicílico 20 mM (0,8 g L-1), preparados em

tampão fosfato pH 6,0 (10 mM), com o fungicida Captan® 480 SC (1%) – usado
contra fungos oportunistas, foram aplicados nas faces abaxial e adaxial das folhas
de plantas jovens com o auxílio de um pulverizador.

3.3.

OBTENÇÃO DO INÓCULO E INOCULAÇÃO DO MONILIOPHTHORA PERNICIOSA
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Os basidiósporos do fungo M. perniciosa foram obtidos no Laboratório de
Fitopatologia Molecular do CEPEC/CEPLAC. Para a produção dos basidiomas,
ramos infectados (vassouras secas) foram recolhidos e mantidos numa câmara de
nebulização com umidade relativa em torno de 100%. A partir dos basidiomas foram
produzidos os basidiósporos, e estes recolhidos e preservados em solução de
glicerol a 16% (FRIAS et al., 1995), sendo posteriormente armazenados em
nitrogênio líquido até o momento da utilização.
Aos 30 dias após aplicação dos elicitores químicos via foliar, as plantas
jovens, de ambos os genótipos de cacau, foram transferidas para a câmara de
inoculação, com umidade relativa do ar em torno de 100% e temperatura de 25ºC,
para propiciar a germinação de esporos, penetração e, conseqüentemente, infecção
de M. perniciosa (FRIAS et al., 1995; GESTEIRA et al., 2007). Em seguida, as
gemas apicais das plantas foram inoculadas com 20 µL da suspensão do inóculo, na
concentração de 2x105 basidiósporos/mL, e mantidas por 24 h, no escuro, no interior
da câmara. As plantas controle, em vez da suspensão, foram inoculadas com águaágar a 0,2% e submetidas às mesmas condições das inoculadas com o fungo.
Paralelamente, foi realizado um teste de viabilidade dos esporos em câmara úmida
(25 °C) por 24 h após a inoculação, utilizando plantas de cacau e comparando-as
com a viabilidade de esporos obtidos antes da inoculação. Após 0, 24, 48, 72 h e 60
dias após a inoculação, foram coletadas amostras foliares e de gemas apicais de
cada tratamento. As amostras foram coletadas em nitrogênio líquido e armazenadas
em ultrafreezer --80ºC. Posteriormente, foram liofilizadas e armazenadas em freezer
-20 °C até o momento das análises.
Após 24 h de inoculação, as plantas foram transferidas para casa de
vegetação e irrigadas, diariamente, durante todo o período experimental, e adubada,
semanalmente, com 50 mL de solução Arnon e Hoagland (1950).

3.4.

ANÁLISE PROTEÔMICA

3.4.1. EXTRAÇÃO DE PROTEÍNAS
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Para extração de proteínas, foram usadas apenas amostras foliares
liofilizadas, de ambos os genótipos de cacau (SIC 876 e CCN 51) inoculados com M.
perniciosa, coletadas 48 h após a inoculação, seguindo o protocolo desenvolvido por
Pirovani et al. (2008), com modificações. Aproximadamente 0,1 g de folhas foi
macerado, em presença de nitrogênio líquido e 0,07g de polivinilpirrolidona (PVPP),
até atingir a textura de pó fino. Após a maceração, as amostras foram distribuídas
em eppendorfs de 5mL, para que fossem submetidas às lavagens. Inicialmente, o
material foi lavado com acetona a 100% e centrifugado a 14.000 x g por 10 min à
temperatura de 4ºC, cujo passo foi repetido seis vezes. Entre uma lavagem e outra,
as amostras foram centrifugadas nas mesmas condições iniciais e o sobrenadante
descartado. Durante todo este processo de extração, as amostras foram mantidas
em banho de gelo. Logo após, o pellet foi seco em câmara de fluxo laminar à
temperatura ambiente por 1 h. Em seguida, o pellet foi lavado com ácido
tricloroacético (TCA) a 10% em acetona, contendo β-mercaptoetanol a 0,07%. As
lavagens foram repetidas até que as amostras perdessem a coloração. Entre uma
lavagem e outra, as amostras foram centrifugadas, nas mesmas condições do passo
anterior, e homogeneizadas com o uso de vortex. Logo após, foram feitas lavagens
com TCA a 10% em água, seguida de homogeneização por sonicação (amplitude
70%, 5 s ligado e 10 s de repouso por 1 min) e posterior centrifugação para descarte
do sobrenadante. Esta etapa foi repetida três vezes e, ao final, foi feita uma primeira
precipitação por aproximadamente 1 h a 20 ºC, usando as mesmas condições de
centrifugação. Em seguida, o sobrenadante foi descartado e as amostras
submetidas a lavagens com acetona a 80% por três vezes. A cada lavagem, o
precipitado foi ressupendido com o uso do vortex e sonicado quando necessário. Na
última lavagem, o sobrenadante fora descartado e o pellet seco a temperatura
ambiente em câmara de fluxo laminar.
Posteriormente, as amostras foliares foram submetidas a uma segunda
extração, que consistiu, inicialmente, em adicionar ao pó seco, obtido na etapa
anterior, 1 mL de SDS-denso (Tris-HCl 100 mmol L-1, pH 8, sacarose a 30 %, SDS a
2 % e β-mercaptoetanol a 5 %) e 1 mL de fenol a 99%, tamponado com Tris-HCL pH
8. Em seguida, a solução foi homogeneizada, com o uso de vortex, por
aproximadamente 1 min, com intervalos em gelo para manter a temperatura baixa.
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Logo após, o conteúdo foi centrifugado a 4ºC por 10 min a 14.000 x g.
Imediatamente após, a fase fenólica (superior), contendo as proteínas, foi então
retirada e acondicionada em um novo tubo de centrífuga (50 mL), onde foram
adicionados 5 mL de acetato de amônio a 0,1 mmol L-1 em metanol gelado e
deixados a -20 ºC overnight. No dia seguinte, os precipitados protéicos foram
recuperados por centrifugação (14.000 x g) a 4ºC por 10 min. Em seguida, foram
lavados por 2 vezes com acetato de amônio a 0,1 mmol L-1 em metanol gelado. Logo
após, o pellet foi ressuspendido e centrifugado a cada lavagem sob as mesmas
condições anteriores. Posteriormente, o material foi lavado em acetona a 80% por
duas vezes, seguido da secagem do pellet à temperatura ambiente. Em seguida, o
pellet foi ressuspendido em 400 μL de tampão de reidratação (Ureia 7 M, Tioureia 2
M, CHAPS a 2%, Azul de Bromofenol a 0,002%). Finalmente, as proteínas foram
estocadas em freezer a - 20ºC até o momento de seu uso.

3.4.2. QUANTIFICAÇÃO DE PROTEÍNAS

Os extratos protéicos obtidos foram quantificados com o 2D Quant Kit (GE
Healthcare Life Sciences), seguindo as recomendações do fabricante. O padrão
utilizado foi diferentes concentrações do soro de albumina bovina (BSA), que serviu
como base para gerar uma curva padrão de dosagem para a quantificação das
amostras foliares de cacau. Tanto a cuva quanto as amostras foram preparadas em
triplicata, usando microtubos do tipo eppendorf de 2 mL. Inicialmente, foi adicionado
a todos os microtúbos (padrão e amostras) 100 μL de solução precipitante. Logo
após, foram adicionados 2 μL das amostras ressuspensas em tampão de
reidratação e as concentrações correspondentes do padrão aos microtubos da
curva, sendo brevemente homogeneizados em vortex. Posteriormente, foram
adicionados 100 μL de solução co-precipitante a cada microtubo, seguido de
homogeneização

por

inversão.

Imediatamente

após,

os

microtubos

foram

submetidos à centrifugação a 4 ºC por 15 min a 14.000 x g, seguido do descarte
completo do sobrenadante. Ao pellet foram adicionados 20 μL de solução de cobre e
80 μL de água destilada e autoclavada, seguido de homogeneização em vortex, para
dissolução do precipitado. Logo após, foram adicionados 200 μL do “reagente de cor
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de trabalho” (Reagente A + reagente B) em todos os eppendorfs e a solução
formada foi incubada por 15 a 20 min a temperatura ambiente. Em seguida, as
soluções foram transferidas para microplacas ELISA e submetidas à leitura em
espectrofotômetro (480nm), gerando uma curva padrão. A Tabela 1 mostra os
valores obtidos para a concentração das amostras.

3.4.3. ELETROFORESE EM GEL SDS-PAGE

Após a etapa de quantificação, as amostras foram analisadas por SDS-PAGE
em minicubas de eletroforese (Omniphor), com géis de 8 x 10 cm, contendo 12,5%
de acrilamida. Foram utilizados 30 µg de cada amostra e a partir deste gel foi
possível observar o perfil de bandas de proteínas totais.

3.4.4. PRIMEIRA DIMENSÃO: FOCALIZAÇÃO ISOELÉTRICA
A primeira dimensão consiste em separar as proteínas pelo seu ponto
isoelétrico, ou seja, as proteínas irão migrar por um gradiente até o ponto em que
suas cargas líquidas irão se igualar a zero. Para tanto, foi necessário um total de
350 μg de proteínas, previamente solubilizadas em tampão de reidratação, no qual
foi adicionado Ditiootreitol (DTT), na concentração de 50 mmol L-1 e 0,5 % de
anfólitos para pH 3-10 Não Linear (NL) (Amersham Bioscienses). A esta solução foi
adicionado mais tampão de reidratação (quando necessário) até atingir o volume de
250 μL.
As amostras proteicas, em triplicatas, foram pipetadas em suporte específico
para focalização, os chamados “sarcófagos” (strip holder), de forma que as
extremidades positivas e negativas, dentro dos mesmos, fossem conectadas pela
solução. Posteriormente, as tiras de gel (strips), com gradiente de pH imobilizado 310 NL, 13 cm (Immobiline Dry Strip Gel), foram colocadas, com o auxílio de uma
pinça metálica, em contato direto com a amostra. Em seguida, foi adicionado 1 mL
de óleo mineral (Dry Strip Cover Fluid) sobre as strips para evitar possível
desidratação das mesmas. Logo após, os strip holders foram transferidos para o
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equipamento de focalização isoelétrica Ettan IPGphor III (GE Healthcare), controlado
pelo software Ettan IPGphor III, com as seguintes configurações: tempo de
reidratação de 12 h a 20 °C; condições de corrida: 500 Vh por 1 h, 1000 Vh por 1: 04
h, 8000 Vh por 2:30 h e 8000 Vh por 40 min.

3.4.5. SEGUNDA DIMENSÃO: ELETROFORESE EM GEL DE POLIACRILAMIDA

Antes de serem submetidas à corrida eletroforética, as strips foram
preparadas para a segunda dimensão, sendo transferidas, ao término da
focalização, para tubos de ensaio, onde foram adicionados 7 mL de tampão de
equilíbrio (uréia a 6 M, Tris-HCl (75 mmol L-1, pH 8,8), glicerol a 30 %, SDS a 2% e
azul de bromofenol a 0,002%), contendo DTT 10 mg mL-1, sendo equilibradas por
agitação suave durante 15 min. Essa fase ajuda a reduzir as pontes de dissulfeto
presentes nas proteínas em conformação terciária e quaternária. A solução
contendo DTT foi descartada em recipiente adequado e uma nova solução de
tampão de equilíbrio, contendo iodoacetamida a 25 mg mL-1, foi adicionada aos
tubos de ensaio e então agitadas suavemente por mais 15 min. Nesta etapa, as
proteínas serão alquiladas. Novamente, a solução foi descartada e a terceira etapa
de equilíbrio foi iniciada, adicionando 7 mL de tampão de corrida 1X (Tris a 0,25 M,
glicina a 1,92 M, SDS a 1%, pH 8,5) aos tubos de ensaio, seguido de agitação por
15 min.
Após o equilíbrio das strips, foi realizada a etapa da segunda dimensão, onde
as proteínas foram separadas de acordo o seu peso molecular. Para tal
procedimento, os géis foram submetidos à corrida eletroforética em cuba de
eletroforese SE 600 Ruby (GE Healthcare). Os géis de poliacrilamida a 12,5% foram
confeccionados em triplicata para cada tratamento, utilizando soluções de
acrilamida/bisacrilamida a 30 % (29,2 g de acrilamida e 0,8 g de N-metil-bisacrilamida), tampão de resolução 1X (Tris-HCl a 0,375 mol L-1, pH 8,8, SDS a 0,1%),
60 μL de persulfato de amônio a 10 % e 6 μL de TEMED (N,N,N',N'Tetrametiletilenodiamina). Após a polimerização, foi transferido, aproximadamente, 1
mL de solução selante de agarose (TRIS Base a 25 mmol L-1, glicina a 192 mmol L-1,
SDS a 0,1%, agarose a 0,5% e bromophenol blue a 0,002%) aos géis, e sobre esta,
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um pedaço de papel filtro contendo o marcador de peso molecular Amersham Low
Molecular Weight SDS Calibration Kit for SDS electrophoresis (GE Healthcare). Em
seguida, as strips foram dispostas na parte superior do gel, sendo as extremidades
positivas direcionadas a mesma posição e em direção ao marcador como método
padrão. Logo após, adicionou-se, então, mais da solução selante até que esta
cobrisse toda a strip. Procedeu-se, em seguida, com a montagem da cuba e a
adição de tampão de corrida 1X (Tris Base a 25 mol L-1, glicina a 0,192 mol L-1,
dodecil sulfato de sódio – SDS a 1%). Com as strips prontas e já na cuba, iniciou-se
a corrida, seguindo os seguintes parâmetros: 15 mA/gel por 15 min, 40 mA/gel por
30 min e, por fim, 50 mA/gel por 4 h ou até que ocorresse toda a migração da
amostra no gel, que foi acompanhada observando o deslocamento do selante, assim
como do marcador no gel.
Após a corrida, os géis foram retirados da cuba e fixados em tampão de
fixação (etanol a 40 % e ácido acético a 10 %) por 1 h, seguido da retirada do
tampão de fixação e adição de corante azul de coomassie coloidal (sulfato de
amônio a 8 %, ácido fosfórico a 0,08%, Coomassie Blue G-250 a 0,08% e metanol a
20%). Posteriormente, os géis ficaram corando por cinco a sete dias, com o auxilio
de um agitador. Passado este período, o corante foi devolvido para reutilização e
iniciou-se a etapa de lavagens dos géis com água destilada e autoclavada pelo
mesmo período de tempo, sendo realizadas lavagens diárias e quantas vezes
fossem necessárias. Finalmente, depois de descorados, os géis foram imersos em
solução de ácido acético a 7%, para conservação dos mesmos até que fossem
realizadas as análises seguintes.

3.4.6.

ANÁLISE DOS GÉIS

Para que pudessem ser analisados, os géis foram digitalizados pelo
LabScanner (Amersham Bioscince) e enviados para o software Image Master 2D
Platinum 7.0 (GE healthcare). Este programa permite que seja analisada a
quantidade de spots em cada tratamento nos géis bem como o nível em que estes
spots foram expressos. Caracteriza valores de ponto isoelétrico e peso molecular,
permite fazer marcação de cada spot individualmente, além de ser possível
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especificar,

através

de

análises,

quais

spots

serão

excisados

dos

géis

posteriormente (diferenciais e exclusivos). As análises foram feitas dentro do mesmo
genótipo, sendo comparados os diferentes tratamentos de elicitores químicos das
amostras inoculadas, contrastando-as com os controles (inoculado e não inoculado).
Os géis foram confeccionados em triplicata para cada tratamento, a fim de
aumentar a sua reprodutibilidade. Além disso, em cada triplicata um gel foi escolhido
como referência. Todos os géis, dentro de genótipo, foram sobrepostos para que os
spots fossem reconhecidos automaticamente pelo programa, seguido de algumas
modificações manuais. O cálculo de ANOVA foi utilizado para identificar os perfis
protéicos entre os diferentes géis, sendo considerando valores de p ≤ 0,05.

3.4.7. EXCISÃO DOS SPOTS E EXTRAÇÃO DE PEPTÍDEOS

Os spots de interesse de cada tratamento (diferenciais e exclusivos) foram
excisados do gel e fragmentados com o auxílio de um bisturi. Logo após, foram
descorados com 200 μL NH4HCO3 a 25 mM, contendo acetonitrila 50%, overnight. O
sobrenadante foi descartado e os fragmentos de gel foram lavados com 200 μL de
água Milli-Q e, posteriormente, desidratados em 100 μL de acetonitrila a 100 % por
10 min, a temperatura ambiente. Logo após, foram secos usando centrífuga à vácuo
no Concentrator 5301 (Eppendorf) por 20 min. Após secagem, foram adicionados 4
μL de solução gelada de tripsina Gold (Promega) 25 ng/μL, e deixados a 4 ºC por 10
min, para absorção da mesma nos fragmentos de gel. Feito isso, foi adicionado uma
solução de NH4HCO3 a 25 mM até cobrir o gel, seguido de encubação a 37 ºC por
16 a 24 h para ação da tripsina.
Para a extração peptídica, o sobrenadante de cada tubo foi coletado e
transferido para um novo set de tubos. Em seguida, foram realizadas duas lavagens
com 50 μL de acetonitrila a 50% contendo ácido fórmico a 5 %, sob agitação durante
30 min em termomix Thermo Finemixer (SH2000-DX). Ao fim de cada lavagem, os
sobrenadantes foram adicionados aos tubos novos. Ao término da extração, as
amostras tiveram o volume reduzido à vácuo até atingir aproximadamente 20 a 15
μL.
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3.4.8.

ESPECTROMETRIA DE MASSAS (MS/MS)

Os peptídeos foram analisados por cromatografia de fase-reversa no
nanoAcquity UPLC (WATERS) em duas colunas C18, sendo a primeira uma coluna
”trapping” de 5 μm, 180 μm x 20 mm e a segunda de 1,7 μm 100 μm x 100 mm, sob
um fluxo de 0,6 μL min-1 em uma corrida de 50 min, onde foram coletados 4 μL de
cada amostra.
Os peptídeos foram separados de acordo com um gradiente de acetonitrila,
sendo 1% até 1 min, de 1% a 50% em 40 min, de 50% a 85% em 5 min, mantendose nessa concentração por mais 2 min, voltando à concentração de 1% em um min e
permanecendo nessa condição por 2 min, totalizando 50 min de corrida. Os
peptídeos separados foram ionizados em um capilar sob voltagem de 3000 V
(Micromass Q-TOFmicro), fragmentados no modo positivo com seleção da
intensidade relativa mínima de 10 counts, sendo analisados os 3 íons mais intensos
por cada varredura de 1 s, com energia de colisão variando entre 20 e 95 eV de
acordo com a relação massa/carga (m/z) dos peptídeos.

3.4.9. PROCESSAMENTO E ANOTAÇÃO DAS PROTEÍNAS
Os espectros gerados foram analisados utilizando o software ProteinLynx v
2.3 e comparados contra o banco de dados do NCBI, por meio da ferramenta
MASCOT MS/MS Ion Search (www.matrixscience.com), As sequências FASTA
geradas foram analisadas no software BLAST2GO (http://www.blast2go.com), o qual
fornece informações importantes, como: ontologia, funções, processos biológicos e
localização celular.

3.5.

METABOLISMO ANTIOXIDATIVO

Para o experimento de atividade enzimática, foram usadas, também, apenas
amostras foliares liofilizadas, de ambos os genótipos de cacau (SIC 876 e CCN 51)
inoculados com M. perniciosa, coletadas 48 h após a inoculação, cujo tecido vegetal
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foi submetido à maceração em nitrogênio líquido. Logo após, foram pesados 40 mg
do macerado em balança analítica (SHIMADZO – AUW 220), seguido da adição de
0,07 g de PVPP/g de tecido, para evitar a oxidação do mesmo. Posteriormente, o
macerado foi ressuspenso em 800 μL tampão de extração (específico para cada
enzima) e agitado em vórtex. Em seguida, as amostras foram sonicadas em
ultrassonicador de sonda (Gex 130, 130 W) sob amplitude de 70 %, 10 pulsos de 5
s, com intervalos de 10 s, e submetidos a centrifugação de 14.000 x g por 10 min a 4
°C. Logo após, o sobrenadante foi coletado para um novo tubo, obtendo-se, assim, o
extrato bruto, o qual foi imediatamente usado. Os ensaios enzimáticos foram
realizados no espectrofotrômetro de microplacas Espectramax Paradigm (Molecular
Devices).

3.5.1. ATIVIDADE DA DISMUTASE DO SUPERÓXIDO (SOD) EC: 1.15.1.1

A atividade de SOD foi determinada conforme Gianopolitis e Ries (1977) com
modificações. A unidade de atividade foi calculada para medir a capacidade da
enzima de inibir 50% da redução fotoquímica do nitroazul de tetrazólio (NBT), que
leva a formação do precipitado formazana azul. Foi utilizado 20µL do extrato bruto,
em tampão de extração, que continha fosfato de potássio, 50 mM, pH 6,0, EDTA
(1mM) e metionina (13 mM). A atividade enzimática teve início com a adição de
riboflavina (1 mM). A primeira leitura ocorreu após a placa ter sido mantida no escuro
por 10 min, e a segunda leitura foi realizada após a placa ter sido submetida à luz
fluorescente de 15 W por mais 20 min. Os brancos foram os poços que não
continham extrato vegetal. As leituras foram lidas em quadruplicatas em
comprimento de onda de 560 nm.
3.5.2. ATIVIDADE DE PEROXIDASE DO ARCOSBARTO (APX) EC:1.11.1.11

A determinação da atividade de APX foi realizada de acordo com a
metodologia descrita por Nakano e Asada (1981), com modificações. O tampão para
a reação utilizado foi o de fosfato de potássio a 50 mM, acrescido de ascorbato a
0,5mM, EDTA a 0,1mM e H2O2 a 0,1mM. Na reação, a presença da APX no extrato
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vegetal (20 μL) reduz a concentração de H2O2 do meio, em função da redução de
ácido ascórbico adicionado. O decaimento foi acompanhado no comprimento de
onda de 290 nm por 300 s, com leituras a cada 30 s, numa temperatura de 30ºC. A
análise foi feita em quadruplicata e os valores expressos em mmol H2O2 g-1 MS min-1

3.5.3. ATIVIDADE DE PEROXIDASE DO GUAIACOL (GPX) EC: 1.11.1.7

A atividade de GPX foi realizada de acordo com a metodologia descrita por
Rehem et al. (2011), baseada no aumento do consumo de guaiacol em μmol s-1 g-1
MS. O tampão de reação utilizado foi composto por fosfato de sódio a 20 mmol L-1
(pH 6,0), guaiacol a 40 mmol L-1 e peróxido de hidrogênio a 0,06 %. Nesta solução
foi adicionado 20 μL do extrato bruto. As leituras de absorbância foram realizadas
em quadruplicadas em comprimento de onda de 470 nm, a 25°C. O consumo de
guaiacol, em mmol h-1 g-1 MS, foi calculado com o uso da equação y= 0,01890 +
1284x, originada a partir de uma curva padrão para POD-guaiacol (REHEM et al.,
2011).

3.5.4. ATIVIDADE DA CATALASE (CAT) EC: 1.11.1.6

O ensaio enzimático para CAT foi realizado por meio da determinação do
consumo do H2O2, segundo a metodologia descrita por Havir e Mchale (1987), com
algumas modificações. A a temperatura utilizada foi de 30°C, momento no qual foi
adicionado tampão de reação (tampão fosfato de sódio, 50 mM, pH 7,0) em 20 μL do
extrato vegetal foliar. A reação teve início com o acréscimo de H2O2 a 30 mM, sendo
as leituras realizadas em quadruplicatas, calculando-se o decaimento em
comprimento de onda de 240 nm por 300 s, contra um branco sem extrato vegetal, e
expressa em mmol H2O2 g-1 MS min-1, usando-se o coeficiente de extinção molar de
36 M cm-1.

3.5.5. ATIVIDADE DA FENILALANINA AMÔNIALIASE (PAL)
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A atividade da PAL foi avaliada com base na diferença de absorbância
resultante da conversão da fenilalanina em ácido trans-cinâmico, como descrito por
Hyodoet al. (1978). Para isto, foi preparado o extrato enzimático, onde as amostras
liofilizadas foram maceradas e a elas adicionou-se 800 μL de tampão borato de
sódio 100 mM, pH 7,0, seguido de sonicação. Logo após, os extratos foram
centrifugados e encubados em banho Maria a 40°C por 1 h. Logo, em seguida, os
sobrenadantes foram utilizados para avaliar a atividade PAL. Para isto, pipetou-se
50 μL do extrato bruto em de tampão de reação contendo borato de sódio (100 mM,
pH 8,8) e L-fenilalanina (12 mM). As leituras espectrofotométricas foram realizadas
em quadruplicatas por tratamento e os brancos não continham L-fenilalanina
(tampão borato de sódio 100 mM). O comprimento de onda utilizado foi de 290 nm.

3.6.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

As plantas jovens de cacau foram dispostas em um delineamento
experimental inteiramente casualizado, com dois genótipos, três tratamentos, quatro
repetições e 30 plantas por unidade experimental. Fez-se análise de variância e
comparação de média dos tratamentos pelo teste de Tukey (p <0,05).
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RESULTADOS

4.1.

EFICIÊNCIA DA EXTRAÇÃO PROTÉICA ATRAVÉS DE SDS-PAGE

Os perfis em SDS-PAGE mostraram bandas bem resolvidas, com boa
separação, não apresentando arrasto, o que prejudicaria a observação das mesmas
no gel, confirmando assim, a eficiência do método de extração utilizado (Figuras 4 e
5). O rendimento protéico para as amostras de SIC-876 e CCN-51 inoculados com o
fungo M. perniciosa foi de 6,0 μg/μL (Figura 4). Pode-se observar uma distribuição
por todo o gel, o que evidencia a variedade de proteínas extraídas com um acúmulo
protéico nas faixas de 14 a 20 KDa. Ao avaliar a distribuição das proteínas para os
tratamentos com elicitores químicos, tanto para o genótipo SIC 876 (susceptível a M.
perniciosa), quanto para o CCN-51 (resistente a M. perniciosa), verificou-se que o
rendimento protéico para estes tratamentos variou entre 4,0 e 5,0 μg de proteínas
por μL de amostra, sendo também observada uma distribuição uniforme pelo gel
(Figura 5). No entanto, os perfis se diferenciaram na intensidade das bandas,
conforme o elicitor utilizado, e na massa protéica de cada amostra, sendo o
tratamento com ácido salicílico (amostras 7 e 8) o que maior induziu o acúmulo de
proteínas totais.

Figure 4: SDS-PAGE do extrato total de amostras foliares, de genótipos de cacau
elicitados com sacarose, glicose e ácido salicílico e infectados com M. Perniciosa,
coletadas 48 h após a inoculação. M - marcador de peso molecular (14 - 97 KDa)
GE Healthcare; 1 – genótipo SIC 876; 2 – CCN 51 infectado.
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Figure 5: Perfil protéico de amostras foliares, de genótipos de cacau tratados com
diferentes elicitores químicos e infectados com M. perniciosa, coletadas 48 h após a
inoculação. M - marcador de peso molecular (14 - 97 KDa) GE Healthcare; 3 – SIC
876 infectado e elicitado com sacarose; 4 – CCN 51 infectado e elicitado com
sacarose; 5 – SIC 876 infectado e elicitado com glicose; 6 - CCN 51 infectado e
elicitado com glicose; 7 - SIC 876 infectado e elicitado com ácido salicílico; 8 – CCN
51 infectado e elicitado com ácido salicílico.

4.2.

PERFIS

DE SPOTS DO GENÓTIPO

TRATADO

COM

DIFERENTES

SIC 876,

ELICITORES

INFECTADO COM

QUÍMICOS,

M.

OBTIDOS

PERNICIOSA E
POR

MEIO

DE

ELETROFORESE BIDIMENSIONAL (2D-PAGE)

Com a confirmação da integridade das amostras e eficiência da extração
protéica, evidenciadas em 1D PAGE, as amostras de todos os tratamentos foram
submetidas a separação bidimensional com uma massa final de 350 µg de proteínas
por gel (Figura 6). Os spots se mostraram bem focalizados, sem a presença de
arraste horizontal ou vertical. Apartir do perfil protéico obtido foi possível identificar,
para o genótipo SIC 876, 290 spots para o tratamento infectado com M. perniciosa
(Figura 6A); 179 spots para o tratamento infectado e elicitado com sacarose (Figura
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6B); 243 spots para o tratamento infectado e elicitado com glicose (Figura 6C) e 359
spots para o tratamento infectado e elicitado com ácido salicílico (Figura 6D).
Foi possível também obter, por meio do diagrama de Venn (Figura 7), uma
comparação entre os tratamentos dentro do mesmo genótipo, onde, para a análise
do SIC 876 infectado, foram identificados 247 spots exclusivos, quando comparado
com o SIC 876 infectado e elicitado sacarose, o qual gerou 136 spots exclusivos.
Nesta comparação, 43 spots foram comuns e 33 diferencialmente acumulados entre
os dois tratamentos (Figura 7 A). Na Figura 7B o diagrama revela a comparação
entre SIC 876 infectado com o SIC 876 infectado e elicitado com glicose. Para esta
comparação, verificou-se que 231 spots foram exclusivos do tratamento infectado e
184 exclusivos do tratamento com o indutor, ao passo que 59 spots foram comuns
entre os tratamentos e destes 54 foram diferencialmente acumulados. Já para a
comparação entre SIC 876 infectado e SIC 876 infectado e elicitado com ácido
salicílico (Figura 7C), foram identificados 249 spots exclusivos do tratamento apenas
infectado e 318 spots para o tratamento infectado e elicitado, ao passo que 41 spots
foram comuns entre os tratamentos e destes 30 spots foram diferencialmente
acumulados.
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Figure 6: Perfil protéico bidimensional de amostras foliares, do genótipo de cacau
SIC 876 tratado com diferentes elicitores químicos e infectados com M. perniciosa,
coletadas 48 h após a inoculação. Onde KDa corresponde à massa molecular e pI o
ponto isoelétrico de cada spot, variando em 3-10 NL (não linear); A – SIC 876
infectado; B – SIC 876 infectado e elicitado com sacarose; C – SIC 876 infectado e
elicitado com glicose; e D – SIC 876 infectado e elicitado com ácido salicílico.
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Figure 7: Diagrama de Venn mostrando a distribuição dos spots protéicos
detectados nos géis do genótipo de cacau SIC 876, tratado com diferentes elicitores
químicos (sacarose – SAC, glicose – GLI e ácido salicílico - AS) e infectados com M.
perniciosa, resultantes de amostras foliares coletadas 48 h após a inoculação.

4.3.
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As amostras de todos os tratamentos do genótipo CCN 51 também foram
submetidas à separação bidimensional, tendo, assim como para SIC-876, uma
massa final de 350 µg de proteínas por gel (Figura 8). Os spots se mostraram bem
focalizados, sem a presença de arraste horizontal ou vertical. A partir do perfil
protéico obtido, foi possível identificar, para o genótipo CCN 51, 286 spots para o
tratamento infectado com M. perniciosa (Figura 8A); 214 spots para o tratamento
infectado e elicitado com sacarose (Figura 8B); 146 spots para o tratamento
infectado e elicitado com glicose (Figura 8C) e 313 spots para o tratamento infectado
e elicitado com ácido salicílico (Figura 8D).
Com o diagrama de Venn (Figura 9), fez-se a comparação entre os diferentes
tratamentos para o genótipo CCN 51. Ao comparar CCN 51 infectado com infectado
e elicitado com sacarose (Figura 9A), verificou-se que 148 spots foram exclusivos
para o tratamento infectado e que 76 spots foram exclusivos para o tratamento com
o indutor, ao passo que 138 spots foram comuns e, destes, 62 spots foram
diferencialmente acumulados entre os tratamentos. Para a comparação entre CCN
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51 infectado e CCN 51 infectado e elicitado com glicose, observou-se que 250 spots
foram exclusivos do tratamento infectado e 110 spots exclusivos para o tratamento
infectado e elicitado, ao passo que 36 spots foram comuns e, destes, 25 spots foram
diferencialmente acumulados (Figura 9B). Já para o tratamento com ácido salicílico
(Figura 9C), constatou-se que 140 spots foram identificados apenas no tratamento
infectado e 167 spots foram identificados para o infectado e o elicitado, ao passo
que146 spots foram comuns e, destes, 73 spots foram diferencialmente acumulados.

Figure 8: Perfil protéico bidimensional de amostras foliares, do genótipo de cacau
CCN 51 tratado com diferentes elicitores químicos e infectados com M. perniciosa,
coletadas 48 h após a inoculação. Onde KDa corresponde à massa molecular e pI o
ponto isoelétrico de cada spot, variando em 3-10 NL (não linear); A – CCN 51
infectado; B – CCN 51 infectado e elicitado com sacarose; C – CCN 51 infectado e
elicitado com glicose; e D – CCN 51 infectado e elicitado com ácido salicílico.
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Figure 9: Diagrama de Venn mostrando a distribuição dos spots protéicos
detectados nos géis do genótipo de cacau CCN 51, tratado com diferentes elicitores
químicos (sacarose – SAC, glicose – GLI e ácido salicílico - AS) e infectados com M.
perniciosa, resultantes de amostras foliares coletadas 48 h após a inoculação.

4.4.

AVALIAÇÃO

DA DISTRIBUIÇÃO DOS SPOTS NO GEL QUANTO A MASSA MOLECULAR

(MM) E PONTO ISOELÉTRICO (PI)

A avaliação da distribuição dos spots em relação à MM e pI foi realizada em
todos os tratamentos e para ambos os genótipos de cacau avaliados. A maioria dos
spots detectados nos géis foi visualizada na faixa de 30 a 60 kDa, tanto para o
genótipo CCN 51, quando para SIC 876 (Figuras 10 e 11).
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Figure 10: Distribuição dos spots protéicos, detectados nos mapas 2-D, de acordo
com a massa molecular (MW), para o genótipo de cacau CCN 51 tratado com
diferentes elicitores químicos (sacarose – SAC, glicose – GLI e ácido salicílico - AS)
e infectado (Infec) com M. perniciosa, resultantes de amostras foliares coletadas 48
h após a inoculação.

Figure 11: Distribuição dos spots protéicos, detectados nos mapas 2-D, de acordo
com a massa molecular (MW), para o genótipo de cacau SIC 867 tratado com
diferentes elicitores químicos (sacarose – SAC, glicose – GLI e ácido salicílico - AS)
e infectado (Infec) com M. perniciosa, resultantes de amostras foliares coletadas 48
h após a inoculação.
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Quanto aos pontos isoelétricos dos spots, detectados para os dois genótipos,
verificou-se, para o genótipo SIC 876, que a maior parte deles foi visualizado entre
os valores de 4,5 a 6,5, com destaque para o tratamento infectado com M.
perniciosa e tendo a sacarose como molécula elicitora (WB+SUC), que teve a maior
percentagem de spots na faixa de pH 5,0 a 5,5, sendo mais predominantes na faixa
de pH ácido (Figura 12). Em contrapartida, para o genótipo CCN 51, a grande
maioria dos spots se concentrou na faixa de pH que variou de 4,5 a 5,5; com
destaque para o tratamento infectado com M. perniciosa e tendo a glicose como
molécula elicitora (WB+GLI), que teve a maior percentagem de spots em pH 5,5
(Figura 13).

Infec
SAC
GLI
AS

Figure 12: Distribuição dos spots protéicos, detectados nos mapas 2-D, de acordo
com o ponto isoelétrico (pI, 3-10 Não Linear), para o genótipo de cacau SIC 867
tratado com diferentes elicitores químicos (sacarose – SAC, glicose – GLI e ácido
salicílico - AS) e infectado (Infec) com M. perniciosa, resultantes de amostras foliares
coletadas 48 h após a inoculação.
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Infec
SAC
GLI
AS

Figure 13: Distribuição dos spots protéicos, detectados nos mapas 2-D, de acordo
com o ponto isoelétrico (pI, 3-10 Não Linear), para o genótipo de cacau CCN 51
tratado com diferentes elicitores químicos (sacarose – SAC, glicose – GLI e ácido
salicílico - AS) e infectado (INFEC) com M. perniciosa, resultantes de amostras
foliares coletadas 48 h após a inoculação.

4.5.

IDENTIFICAÇÃO DE PROTEÍNAS

Os géis de cada tratamento foram analisados utilizando-se o Image Master
7.0. O objetivo desta análise foi identificar os spots exclusivos e diferenciais de cada
tratamento. De acordo com o programa, seguido de algumas alterações manuais, foi
possível detectar aproximadamente 1.300 spots (entre diferenciais e exclusivos).
Destes, foram excisados os spots exclusivos de cada tratamento com indutor, uma
vez que, a partir das proteínas identificadas, será possível inferir sobre a influência
destes elicitores sobre o metabolismo da planta; ao passo que do tratamento
controle (infectado, porém, sem elicitor químico) todos os spots foram excisados dos
géis para as análises por espectrometria de massas.
Até o momento, 483 spots foram submetidos à espectrometria de massas, e
das proteínas identificadas, as que foram estatisticamente significativas, aqui
consideradas com valores de p≤ 0,05 e variação de intensidade (fold) ≥ 1,5, tanto
para SIC 876 quanto para CCN 51, foram consideradas, somando 101 proteínas.
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Para o genótipo SIC 876 (susceptível à M. perniciosa) foram identificadas 63
proteínas, ao passo que para o genótipo CCN 51 (resistente à M. perniciosa) foram
identificadas 38 proteínas, gerando duas listas, uma para cada genótipo (Tabela 1 e
2). As proteínas listadas apresentaram homologia com sequências proteicas
encontradas no banco de dados do NCBInr, por meio da ferramenta Mascot
(http://www.matrixscience.com).
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Tabela 1: Proteínas totais, identificadas por espectrometria de massas (MS/MS), do genótipo de cacau SIC 867 tratado com
diferentes elicitores químicos (sacarose – SAC, glicose – GLI e ácido salicílico - AS) e infectado (INFEC) com M. perniciosa,
resultantes de amostras foliares coletadas 48 h após a inoculação.
.
N° SPOT N° ACESSO

NOME DA PROTEÍNA

MM1

pI2

N3

SCOR4

1

ATPB_EUCGG

ATP synthase subunit beta, chloroplastic OS

53753

5.29

22

569

4

YP2_CAEEL

Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 2 OS

18808

8.23

6

157

7

Activator of stress genes protein 1 OS

95354

8.78

1

40

12

1097
RBL_SOLBU

Ribulose bisphosphate carboxylase large chain OS

53405

6.55

53

1307

32

Y3735_BREBN

UPF0296 protein BBR47_37350 OS

9540

5.77

1

42

42

ATPBM_HEVBR ATP synthase subunit beta, mitochondrial OS

60335

5.95

5

153

50

ASP_THECC

24430

5.7

8

96

64

ATPA_GOSHI

5.25

19

567

4.84

17

673

69

ATP synthase subunit alpha, chloroplastic OS
55437
RuBisCO large subunit-binding protein subunit alpha, chloroplastic
RUB1_BRANA
57714
(Fragment)
CPNB3_ARATH Chaperonin 60 subunit beta 3, chloroplastic OS
63627

5.73

19

552

76

CH60B_ARATH

62339

6.37

3

52

79

MUTS2_LEUCK Endonuclease MutS2 OS

87706

5.68

3

42

84

BLUF_ECOLI

Blue light- and temperature-regulated antirepressor BluF OS

45551

5.04

1

46

97

FENR_VICFA

Ferredoxin--NADP reductase, chloroplastic OS

40553

8.7

2

54

98

ATPG_VIGUN

ATP synthase subunit gamma, chloroplastic (Fragment) OS

13130

4.64

1

78

127

PRXQ_POPJC

Peroxiredoxin Q, chloroplastic OS

23516

9.62

11

275

129

CYPH_CATRO

Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase OS

18501

8.36

7

242

143

RBL_THEPO

Ribulose bisphosphate carboxylase large chain (Fragment)

52268

5.95

10

255

68

21 kDa seed protein OS

Chaperonin CPN60-like 1, mitochondrial OS

45

163

ATPB_COFAR

ATP synthase subunit beta, chloroplastic OS

53690

5.36

2

52

164

RPE_ORYSJ

Ribulose-phosphate 3-epimerase, chloroplastic OS

29244

8.65

4

90

174

RBL_ANEME

Ribulose bisphosphate carboxylase large chain (Fragment)

46840

6.57

1

53

175

RPE_ORYSJ

Ribulose-phosphate 3-epimerase, chloroplastic OS

29244

8.65

1

85

189

PSBO_SOLTU

Oxygen-evolving enhancer protein 1, chloroplastic OS

35595

5.84

3

75

224

H4_MEDSA

Histone H4 (Fragment) OS

2605

12.02

12

72

232

EFTUA_NICSY

Elongation factor TuA, chloroplastic OS

52152

6.34

1

70

239

gi|590562472

Sedoheptulose-bisphosphatase

42692

6.56

10

348

267

RK34_CYAPA

50S ribosomal protein L34, cyanelle

5426

12.31

59

70

269

KPPR_ARATH

Phosphoribulokinase, chloroplastic OS

44721

5.71

20

504

285

GLNA4_PHAVU Glutamine synthetase leaf isozyme, chloroplastic OS

47502

6.77

2

158

289

MDHG_CUCSA

Malate dehydrogenase, glyoxysomal OS

38057

8.82

15

241

290

PGKH_TOBAC

Phosphoglycerate kinase, chloroplastic OS

50317

8.48

14

581

302

ATPB_ACRAL

ATP synthase subunit beta, chloroplastic OS

53809

5.29

8

145

303

gi|78498932

high molecular weight glutenin, partial

977

10.99

18

65

307

CPNB3_ARATH Chaperonin 60 subunit beta 3, chloroplastic OS

63627

5.73

9

244

311

GLGS_ARATH

Glucose-1-phosphate adenylyltransferase small

56957

6.13

6

210

327

TCPQ_ARATH

Complex protein 1 subunit theta OS

59472

5.25

3

60

329

FTSH2_ORYSJ

ATP-dependent zinc metalloprotease FTSH 2, chloroplastic OS

72607

5.54

28

555

339

G3P_PHARH

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase OS

36288

5.79

2

82

353

gi|590602386

Light harvesting complex of photosystem II 5 isoform 1

31139

5.74

2

135

364

ARGI1_ARATH

Arginase 1, mitochondrial OS

37549

6.11

8

146

378

gi|630191819

protease s8 tripeptidyl peptidase

5359

13

24

98

405

GGT1_ARATH

Glutamate--glyoxylate aminotransferase 1 OS

53780

6.49

1

74
46

413

PSA2A_ARATH

Proteasome subunit alpha type-2-A OS

25685

5.53

1

93

418

TRMB_ROSDO

tRNA (guanine-N(7)-)-methyltransferase OS

26515

9.54

14

77

425

THPR_METTH

RNA 2',3'-cyclic phosphodiesterase OS

21094

6.34

43

71

535

HSP7E_ARATH

Heat shock 70 kDa protein 5 OS

70870

5.3

2

84

599

KAX1D_LEIQH

Potassium channel toxin alpha-KTx 1.13 OS

4657

9.08

2

107

602

PERQ_SEDLI

Peroxiredoxin Q, chloroplastic (Fragment) OS

20753

9.54

8

248

646

ALFC1_ARATH

Probable fructose-bisphosphate aldolase 1, chloroplastic OS

43075

6.18

6

168

647

PST2_GOSHI

Photosystem II 5 kDa protein, chloroplastic

11173

10.37

4

55

672

RRF_SACD2

Ribosome-recycling factor OS=Saccharophagus degradans

20655

5.59

13

54

698

RBL_MORIN

Ribulose bisphosphate carboxylase large chain OS

53091

6

12

341

728

KPPR_ARATH

Phosphoribulokinase, chloroplastic OS

44721

5.71

24

790

761

BCA3_ARATH

Beta carbonic anhydrase 3 OS

29210

6.54

3

112

773

SARED_ESCCA Sanguinarine reductase OS

29615

4.97

6

231

801

CYSK_CITLA

Cysteine synthase OS

34492

6.25

2

65

822

Y1669_ARATH

Uncharacterized oxidoreductase At1g06690, chloroplastic OS

41529

8.85

3

58

824

DEGP1_ARATH Protease Do-like 1, chloroplastic OS

46816

6

3

133

832

P2SAF_ORYSJ

Photosystem II stability/assembly factor HCF136, chloroplastic OS

45498

9.02

17

690

843

GCST_PEA

Aminomethyltransferase, mitochondrial OS

44257

8.79

2

106

858

GME_ARATH

GDP-mannose 3,5-epimerase OS

43130

5.85

6

137

890

ALFC1_ARATH

Probable fructose-bisphosphate aldolase 1, chloroplastic OS

43075

6.18

1

46

897

UVRC_CLOK5

UvrABC system protein C OS

72913

9.16

2

43

1

2

MM, corresponde aos valores de massa molecular (kDa); pI ao ponto isoelétrico estimados pelo programa Image Master 2D Platinum 7.0; 3N,
corresponde ao número de peptídeos sequenciados por MS/MS; 4Score corresponde ao valor da cobertura calculada pelo Mascot.
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Tabela 2: Proteínas totais, identificadas por espectrometria de massas (MS/MS), do genótipo de cacau CCN 51 tratado com
diferentes elicitores químicos (sacarose – SAC, glicose – GLI e ácido salicílico - AS) e infectado (INFEC) com M. perniciosa,
resultantes de amostras foliares coletadas 48 h após a inoculação.
N° SPOT N° ACESSO

NOME DA PROTEÍNA

MM1

pI2

N3

SCORE4

14

BCA3_ARATH

Beta carbonic anhydrase 3 OS

29217

6.54

3

100

23

KCNH1_BOVIN

Potassium voltage-gated channel subfamily H member 1 OS

111874 7.28

1

45

28

SODCP_PETHY

Superoxide dismutase [Cu-Zn], chloroplastic OS

22418

6.17

3

66

40

ASP_THECC

21 kDa seed protein OS

24430

5.7

1

46

43

ASP_THECC

21 kDa seed protein OS

24430

5.7

3

53

54

RUBB_BRANA

RuBisco large subunit-binding protein subunit beta, chloroplastic

62782

6.56

1

39

56

RPE_ORYSJ

Ribulose-phosphate 3-epimerase, chloroplastic OS

29248

8.65

4

139

68

BCA3_ARATH

Beta carbonic anhydrase 3 OS

29217

6.54

7

311

90

GBLPA_ARATH

Receptor for activated C kinase 1A OS

36124

7.62

6

141

101

RNS6_PYRPY

Ribonuclease S-6 OS

26783

9.17

15

72

119

GLNA4_PHAVU

Glutamine synthetase leaf isozyme, chloroplastic OS

47502

6.67

5

61

130

ATPB_EUCGG

ATP synthase subunit beta, chloroplastic OS

53752

5.29

103 3202

138

NDB4V_TITSE

Venom peptide 7 OS

972

12.03 11

70

158

ATPA_AMBTC

ATP synthase subunit alpha, chloroplastic OS

55387

5.25

3

118

190

RPOK_METAC

DNA-directed RNA polymerase subunit K OS

6615

9.86

6

70

197

RADL3_ARATH

Protein RADIALIS-like 3 OS

9357

8.15

1

43

203

SERC_DROME

Probable phosphoserine aminotransferase OS

39686

8.25

1

40

215

P2SAF_ORYSJ

Photosystem II stability/assembly factor HCF136, chloroplastic OS

45498

9.02

2

123
48

265

ALFC_SPIOL

Fructose-bisphosphate aldolase, chloroplastic OS

42727

6.85

27

1131

278

G3PB_ARATH

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase GAPB, chloroplastic OS 48086

6.33

2

49

280

EFTU_SULMW

Elongation factor Tu OS

43892

6.44

1

52

294

GME_ARATH

GDP-mannose 3,5-epimerase OS

43130

5.85

7

157

298

Y1669_ARATH

Uncharacterized oxidoreductase At1g06690, chloroplastic OS

41529

8.85

1

95

300

GLNA4_PHAVU

Glutamine synthetase leaf isozyme, chloroplastic OS

47502

6.77

2

89

303

ACT_GOSHI

Actin OS

41867

5.31

2

45

310

RBL_SOLBU

Ribulose bisphosphate carboxylase large chain OS

53397

6.55

21

406

311

GGT1_ARATH

Glutamate--glyoxylate aminotransferase 1 OS

53780

6.49

3

69

312

CH60A_ARATH

Chaperonin CPN60, mitochondrial OS

61584

5.66

6

45

320

RUBB_PEA

RuBisCO large subunit-binding protein subunit beta, chloroplastic OS 63287

5.85

20

154

342

PRTS4_SCYCA

Protamine S4 OS

4107

11.69 4

47

346

RCA_ARATH

Ribulose bisphosphate carboxylase/oxygenase activase

52347

5.87

23

123

352

RPOB_SORC5

DNA-directed RNA polymerase subunit beta OS

155291 5.4

1

48

402

RGYR_PYRAE

Reverse gyrase OS

138614 9.32

1

45

431

YEIN_SCHPO

Uncharacterized protein C27E2.14 OS

4173

11.88 14

80

452

gi554909921

carotenoid ester lipase precursor

10591

10.84 97

97

550

EF1A2_DAUCA

Elongation factor 1-alpha OS

49629

9.2

8

48

567

TL17_ARATH

Thylakoid lumenal 17.4 kDa protein, chloroplastic OS

26092

5.97

1

48

581

BAS1_ORYSJ

2-Cys peroxiredoxin BAS1, chloroplastic OS

28311

5.67

8

183

1

2

MM, corresponde aos valores de massa molecular (kDa); pI ao ponto isoelétrico estimados pelo programa Image Master 2D Platinum 7.0; 3N,
corresponde ao número de peptídeos sequenciados por MS/MS; 4Score corresponde ao valor da cobertura calculada pelo Mascot.

49

4.6.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DAS PROTEÍNAS DOS GENÓTIPOS CCN 51 E SIC 876 DE
CACAU

A classificação funcional das proteínas identificadas foi realizada a partir de
análises do Gene Ontology pelo software Blast2GO, onde foi possível categorizá-las
de acordo com suas funções e seu envolvimento em processos biológicos. A maior
parte das proteínas identificadas como exclusivas no genótipo CCN 51 está
relacionada aos processos metabólicos, como as envolvidas em processos
metabólicos celulares (15%), processos metabólicos primários (14%) e processos
metabólicos de substâncias orgânicas (14%) (Figura 14). Das proteínas classificadas
nos processos metabólicos, algumas estão associadas ao metabolismo energético,
tais como: sintetase da glutamina (spot 119), aldolase da frutose-bifosfato (spot 265)
e uma ATPase (spot 158). Foram ainda identificadas proteínas envolvidas no
metabolismo antioxidativo, como a dismutase do superóxido (spot 28); nos
processos de oxido-redução (spot 298), como a desidrogenase do gliceraldehido-3fosfato GAPB (spot 278), e proteínas relacionadas à proteção e ao estresse (Spots
312 e 138, respectivamente).

Figure 14: Categorização funcional de proteínas, identificadas para o genótipo de
cacau CCN 51 tratado com diferentes elicitores químicos (sacarose – SAC, glicose –
GLI e ácido salicílico - AS) e infectado com M. perniciosa, resultantes de amostras
foliares coletadas 48 h após a inoculação.
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No genótipo susceptível a M. perniciosa (SIC 876), grande parte das proteínas,
detectadas como exclusivas, está envolvida em processos metabólicos de
substâncias orgânicas (14%), processos metabólicos de compostos nitrogenados
(11%), em respostas aos estímulos abióticos (11%) e processos biossintéticos (10%)
(Figura 15). Entre as proteínas classificadas em processos metabólicos, algumas
estão relacionadas com metabolismo energético: provável aldolase da frutosebisfosfato (spots 646, 890), sintase cisteína (spot 801), desidrogenase do malato
(spot 289), aminotransferase do glutamato-glioxilato (spot 405), sintetase da
glutamina (spot 285), adenililtransferase da glicose-1-fosfato (spot 311) e ATP
sintase subunidade beta (spot 1). Além disso, foram identificadas proteínas atuantes
em processos de oxido-redução, como a redutase da ferredoxina-NADP (spot 97),
peroxiredoxina Q cloroplastídica (spot 602) e uma oxidoredutase não caracterizada
(spot 822). Por outro lado, foram identificadas, também, proteínas que estão
envolvidas com defesa e patogenicidade, como a desidrogenase do gliceraldeído-3fosfato (spot 339), choque térmico (spot 535), chaperoninas (spots 69, 76 e 307) e
um ativator protéico de genes de estresse (spot 7).

Figure 15: Categorização funcional de proteínas, identificadas para o genótipo de
cacau SIC 876 tratado com diferentes elicitores químicos (sacarose – SAC, glicose –
GLI e ácido salicílico - AS) e infectado com M. perniciosa, resultantes de amostras
foliares coletadas 48 h após a inoculação.
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4.7.

METABOLISMO ANTIOXIDATIVO

A atividade de enzimas que possuem potencial de proteção contra o estresse
oxidativo foi analisada para todos os tratamentos e para ambos os genótipos de
cacau avaliados. Observaram-se algumas diferenças significativas, demostrando a
interferência dos elicitores químicos nas respostas das plantas ao ataque
patogênico.

4.7.1.

ATIVIDADE DE DISMUTASE DO SUPERÓXIDO (SOD)

A atividade de SOD apresentou pequenas diferenças significativas (p ≤ 0,05),
tanto quando comparados entre os genótipos quanto entre os tratamentos. Em
relação aos genótipos, o SIC 876 apresentou maior atividade de SOD para os
tratamentos infectado (1,2 UA/mg MS), infectado com sacarose (1,1 UA/mg MS) e
infectado com glicose (1,0 UA/mg MS). Além disso, percebeu-se uma mesma
tendência na atividade de SOD para o CCN 51, exceto para o tratamento com ácido
salicílico, onde o genótipo resistente ao M. perniciosa apresentou uma maior
atividade de SOD, em relação ao genótipo susceptível. Em relação aos tratamentos
com os elicitores químicos, a sacarose teve maior influência na atividade de SOD
para o genótipo SIC 876, ao passo que para CCN 51 a influência maior foi do ácido
salicílico (Figura 16).
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Figure 16: Atividade da dismutase do superóxido (SOD), em genótipos de cacau
(SIC 876 - susceptível e CCN 51 - resistente à vassoura de bruxa) tratados com
diferentes elicitores químicos (sacarose – SAC, glicose – GLI e ácido salicílico - AS)
e infectados com M. perniciosa, resultante de amostras foliares coletadas 48 h após
a inoculação. Médias seguidas das mesmas letras maiúsculas e, ou minúsculas não
diferem entre si, dentro e entre genótipos, respectivamente, pelo de Tukey (p≤ 0,05).
As barras correspondem aos erros padrões das médias.

4.7.2.

ATIVIDADE DE CATALASE (CAT)

Em relação à atividade de CAT, observou-se, para o genótipo SIC 876, que
no tratamento infectado a expressão foi significativamente aumentada (6900 mmol
H2O2 g MS-1 min-1), quando comparada aos demais tratamentos desse genótipo
(Figura 15). Já para o genótipo CCN 51, não foram observadas grandes variações
na atividade de CAT, nos diferentes tratamentos com elicitores, exceto para
tratamento com ácido salicílico, onde a atividade foi cerca de 3.000 mmol H2O2 g MS1

min-1 (Figura 17).

53

Figure 17: Atividade de catalase (CAT), em genótipos de cacau (SIC 876 susceptível e CCN 51 - resistente à vassoura de bruxa) tratados com diferentes
elicitores químicos (sacarose – SAC, glicose – GLI e ácido salicílico - AS) e
infectados com M. perniciosa, resultante de amostras foliares coletadas 48 h após a
inoculação. Médias seguidas das mesmas letras maiúsculas e, ou minúsculas não
diferem entre si, dentro e entre genótipos, respectivamente, pelo de Tukey (p≤ 0,05).
As barras correspondem aos erros padrões das médias.

4.7.3.

ATIVIDADE DE PEROXIDASE DO ASCORBATO (APX)

Para o genótipo SIC 876, a atividade de APX foi significativamente (p ≤ 0,05)
maior no tratamento controle (infectado), do que nos tratamentos com os elicitores
químicos. Além disso, a atividade de APX foi maior para o SIC 876, em comparação
com o genótipo CCN 51, indicando que este genótipo apresenta, naturalmente, uma
maior ação de APX. Porém, ao observar o genótipo CCN 51, verificou-se que a
atividade de APX demonstrou um comportamento inverso ao da atividade de APX
apresentada pelo SIC 876, com uma redução significativa no tratamento infectado,
quando comparado aos tratamentos com elicitores químicos (Figura 18).
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Figure 18: Atividade da peroxidase do ascorbato (APX), em genótipos de cacau (SIC
876 - susceptível e CCN 51 - resistente à vassoura de bruxa) tratados com
diferentes elicitores químicos (sacarose – SAC, glicose – GLI e ácido salicílico - AS)
e infectados com M. perniciosa, resultante de amostras foliares coletadas 48 h após
a inoculação. Médias seguidas das mesmas letras maiúsculas e, ou minúsculas não
diferem entre si, dentro e entre genótipos, respectivamente, pelo de Tukey (p≤ 0,05).
As barras correspondem aos erros padrões das médias.

4.7.4.

ATIVIDADE DE PEROXIDASE DO GUAIACOL (GPX)

A atividade de GPX foi analisada em meio de reação contendo guaiacol como
o único doador de elétrons para a redução de H2O2. Verificou-se que o genótipo
resistente (CCN 51), ao contrario do que havia ocorrido até então com outras
enzimas, teve uma maior expressão da atividade de GPX, quando comparado com o
genótipo susceptível (SIC 876), para todos os tratamentos; com destaque para o
tratamento infectado sem indutor (68 mmol guaiacol g-1 MS min-1). Isto pode ser um
indicativo de que este genótipo usou desta enzima para atenuar o estresse oxidativo
causado pelo ataque do patógeno. Por outro lado, a atividade de GPX, para o SIC
876, teve aumento significativamente (p≤ 0,05) maior no tratamento com ácido
salicílico do que com os outros elicitores químicos (Figura19).
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Figure 19: Atividade da peroxidase do guaiacol (GPX), em genótipos de cacau (SIC
876 - susceptível e CCN 51 - resistente à vassoura de bruxa) tratados com
diferentes elicitores químicos (sacarose – SAC, glicose – GLI e ácido salicílico - AS)
e infectados com M. perniciosa, resultante de amostras foliares coletadas 48 h após
a inoculação. Médias seguidas das mesmas letras maiúsculas e, ou minúsculas não
diferem entre si, dentro e entre genótipos, respectivamente, pelo de Tukey (p≤ 0,05).
As barras correspondem aos erros padrões das médias.

4.7.5.

ATIVIDADE DE FENILALANINA AMÔNIALIASE (PAL)

Com relação à enzima PAL, foi possível verificar uma maior atividade em
plantas tratadas com o elicitor sacarose, principalmente para o genótipo susceptível
(SIC 876), cujo valor foi de 0,44 UA/mg da proteína (Figura 20).
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Figure 20: Atividade da fenilalanina amônialiase (PAL), em genótipos de cacau (SIC
876 - susceptível e CCN 51 - resistente à vassoura de bruxa) tratados com
diferentes elicitores químicos (sacarose – SAC, glicose – GLI e ácido salicílico - AS)
e infectados com M. perniciosa, resultante de amostras foliares coletadas 48 h após
a inoculação. Médias seguidas das mesmas letras maiúsculas e, ou minúsculas não
diferem entre si, dentro e entre genótipos, respectivamente, pelo de Tukey (p≤ 0,05).
As barras correspondem aos erros padrões das médias.
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DISCUSSÃO

5.1.

PERFIS

PROTEICOS DOS GENÓTIPOS DE CACAU

CCN-51

E

SIC-876

DURANTE A

INTERAÇÃO PLANTA-ELICITOR-PATÓGENO

Neste trabalho, pôde-se observar que foi obtido um perfil distindo para cada
genótipo analisado, no que diz respeito a modificações nos padrões de acúmulo de
proteínas e, ainda, diferenças entre os tratamentos com elicitores químicos no
mesmo genótipo (Figuras 7 e 9). De modo geral, notou-se que o SIC 876 obteve
maior acúmulo de spots, quando comparado ao genótipo CCN 51, e entre os
tratamentos. O ácido salicílico (AS) foi o que maior induziu a expressão protéica
para ambos os genótipos. Ribeiro et al. (2015), também trabalhando com elicitores
químicos em cacau, observaram diferenças significativas (p≤ 0,05) entre os
genótipos e os indutores químicos avaliados, em relação à proporção de vassouras
(SINT) e o índice de doença (ID), sendo ambos menor para o genótipo CCN 51, em
todos os tratamentos. Além disso, estes autores verificaram que AS foi um dos
eliciadores mais eficiente para a indução de resistência a VB. Logo, existe um custo
fisiológico para planta durante as respostas associadas à defesa contra patógenos
(HORNS; HOOD, 2012; NEILSON et al., 2013) que reflete no proteoma, inclusive por
meio da diminuição dos gastos energéticos em vias metabólicas ligadas ao
crescimento e desenvolvimento, promovendo modificações no perfil de detecção e
acumúlo de proteínas.
Em relação à distribuição dos spots, quanto ao ponto isoelétrico e a massa

molecular, foi obtido o mesmo padrão para os dois genótipos de cacau, no qual a
maioria dos spots detectados está disposto na faixa de 30 a 60 KDa e pI entre 5,0 e
5,5. Já em relação aos diagramas de Venn, os quais mostram a ocorrência dos
spots, observou-se que tanto o genótipo suscetível (Figura 6) quanto o resistente
(Figura 8) apresentou maior quantidade de proteínas sendo expressas e induzidas
no tratamento inoculado com M. perniciosa, do que nos submetidos à indução por
meio de elicitores químicos, exceto para AS que teve efeito inverso. Não obstante, o
SIC 876 apresentou maior quantidade de spots exclusivos, em relação ao CCN 51, o
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que reforça que a resposta de SIC 876 está associada à up regulação do arcabouço
metabólico em geral, além das respostas específicas. Hora Junior et al. (2012), ao
analisarem o transcriptoma de dois genótipos de cacau, também contrastantes para
a resistência à M. perniciosa (‘Catongo’ - suscpetível e TSH 1188 - resistente),
também, curiosamente, encontraram mais genes sendo expresso no genótipo
susceptível, o que corrobora com a maior quantidade de proteínas acumuladas em
SIC 876 (uma variedade ‘Catongo’) neste trabalho.

5.2.

IDENTIFICAÇÃO

E CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DAS PROTEÍNAS DOS GENÓTIPOS DE

CACAU SIC-876 E CCN-51 DURANTE A INTERAÇÃO PLANTA-ELICITOR-PATÓGENO

Observou-se uma série de modificações na composição de proteínas
importantes

envolvidas

em

diversas

vias

metabólicas,

já

tradicionalmente

associadas a resistência a doenças, e, em alguns casos, especificamente de
resposta ao ataque de fungos. As proteínas identificadas, nos dois genótipos de
cacau avaliados, foram categorizadas de acordo com os processos biológicos dos
quais participam.

5.3.

PROTEÍNAS

ENVOLVIDAS

EM

PROCESSOS

METABÓLICOS,

CATALÍTICOS

E

FOTOSSÍNTÉTICOS DURANTE A INTERAÇÃO PLANTA-ELICITOR-PATÓGENO

Quando uma planta é submetida ao ataque de um patógeno, a mesma tende
a se dedicar, prioritariamente, à produção de compostos relacionados às respostas
ao estresse, sendo comum, então, que ocorra redução das taxas fotossintéticas e do
metabolismo, uma vez que esta energia é canalizada para combater o
microorganismo invasor (SCHARTE et al., 2005; GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ, 2010;
PINEDA et al., 2010; MONAVARFESHANI et al. 2012). Entretanto, muitos autores já
relataram sobre este custo metabólico associado a um maior aporte de energia e
discutem, ainda, que este mecanismo pode indicar uma provável resposta de
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virulência do patógeno e, consequentemente, um feed-back positivo para seu
benefício, já que este tenta utilizar desse metabolismo para sua nutrição, o que pode
aumentar ainda mais a demanda dos mesmos (BERGER et al., 2007; SWARBRICK
et al., 2006; FANG et al., 2012). Neste trabalho, como apresentado nas figuras 14 e
15, a maior parte das proteínas identificadas, em ambos os genótipos de cacau,
estão relacionadas com atividade metabólica. O mesmo fato foi observado, também,
por Camillo et al. (2013) ao analisarem dois isolados de M. perniciosa em resposta
ao fluido apoplástico de dois genótipos de cacau contrastantes para a resistência a
VB (‘Catongo’- susceptível e TSH 1188 - tolerante).
A via glicolítica desempenha um papel central no metabolismo energético
celular, sendo as proteínas dessa via as mais expressas em diferentes organismos
(COBOS et al., 2010). Proteínas tais como aldolase da fructose-bisfosfato (spot 265
de CCN-51; spots 890 e 646 de SIC-876), desidrogenase do gliceraldeído-3-fosfato GAPDH (Spot 278 de CCN-51 e spot 339 de SIC-876), desidrogenase do malato
(Spot 289 de SIC-876) foram identificadas neste trabalho. Há evidências de que,
além de favorecerem a manutenção e produção de ATP, podem agir como proteínas
elicitoras, uma vez que enzimas glicolíticas de Candida albicans foram relatadas
como elicitoras de resposta imune em humanos (ALLOUSH et al., 1997; DOYLE,
2011, CAMILLO et al., 2013).
A up acumulação de proteínas fotossintéticas foi observada nesse trabalho, a
exemplo da ribulose-1,5-bifosfato carboxilase oxigenase (RUBISCO, spots 346, 320
de CCN-51 e spots 143, 174 e 68 de SIC-876), que se trata da enzima mais
abundante dos tecidos vegetais. A Rubisco é uma das principais enzimas
responsável pela assimilação de carbono durante a fase bioquímica da fotossíntese
e atua, também, como enzima catalítica, beneficiando as células por meio do
fornecimento de esqueletos de carbono e energia, e pode ainda ser utilizada em
respostas de defesas subsequentes (MAJOR et al., 2010; SPREITZER, 2002). No
presente estudo, o acúmulo de Rubisco foi diferencial entre os genótipos (maior para
o SIC 876), o que pode indicar que a expressão da mesma é afetada pelo estresse
causado pelo patógeno. Ainda, em relação à fotossíntese, foi encontrada em ambos
os genótipos de cacau uma proteína que atua como fator de estabilidade do
fotossistema 2 (PS2) (Spots 215 de CCN-51 e 832 de SIC-876) e a enzima ATP
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sintase (spots 130 e 158 de CCN-51 e spots 302, 163, 42, 64, 98 de SIC-876),
essencial para a produção de ATP a partir de ADP + Pi (BARACCA et al., 2000).

5.4.

PROTEÍNAS

DO METABOLISMO ANTIOXIDATIVO DURANTE A INTERAÇÃO PLANTA-

ELICITOR-PATÓGENO

Ambos os genótipos de cacau avaliados apresentaram proteínas envolvidas
no processo de oxido-redução. Este fato está diretamente relacionado ao processo
de destoxificação celular, uma que vez o estresse oxidativo é uma das repostas
mais rápidas observadas em plantas para conter a presença e a disseminação de
patógenos (LA BLANCA, 2002). A dismutase do superóxido (SOD) encontrada neste
trabalho (Spot 28 de CCN-51) é uma enzima que possui a capacidade de catalisar a
dismutação do O2˙ˉ produzindo o O2 e o H2O2, sendo considerada a primeira
resposta da planta frente ao estresse oxidativo causado pelo ataque de patógenos
(ALSCHER et al., 2002; ZHANG et al., 2004; WANG et al., 2013).
Além da SOD, foi identificada, ainda, neste trabalho, a proteína desidrogenase

do gliceraldeido-3-fosfato (GAPDH) (Spot 278 de CCN-51 e 339 de SIC-876), que,
além de ser uma proteína importante da via glicolítica, como discutida anteriormente,
também se encontra relacionada a outras funções celulares. De acordo com
Gesteira et al. (2007), o gene que codifica para esta proteína está envolvido na
interação cacau versus M. perniciosa. Além disso, estas proteínas podem funcionar
como transdutores de sinais de ROS em resposta ao estresse abiótico, uma vez que
as GAPDH possuem sítios catalíticos de resíduos de cisteínas que podem ser
oxidados por moléculas como H2O2 (HOLTGREFE et al., 2008; GUO, et al., 2012).
Santos et al. (2014), também encontraram a proteína GAPDH sendo up acumulada
em genótipo de cacau resistente a VB (TSH-1188), 72 h após a inoculação do
patógeno M. perniciosa, mostrando a provável função desta proteína no combate a
infecção e a tolerância ao estresse oxidativo.
Uma peroxiredoxina, além de uma oxidoredutase não caracterizada (Spots
602 e 822 de SIC-876, respectivamente), também foi encontrada neste trabalho. As
peroxiredoxinas são proteínas capazes de degradar peróxidos, sendo sensíveis à
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oxidação (POYNTON; HAMPTON, 2013). Interessantemente, esta proteína foi
identificada apenas no genótipo de cacau susceptível. Cobos et al. (2010) já haviam
observado que o aumento da expressão de peroxiredoxinas poderia estar ligado ao
aumento de estresse oxidativo gerado em videiras, em resposta à infecção por
Diplodia seriata, o que poderia explicar o aparecimento desta enzima no genótipo
menos tolerante. Além disso, esse resultado é indicativo de que as respostas ao
estresse oxidativo são mais complexas do que apenas o aumento ou diminuição no
nível de expressão de enzimas antioxidantes, visto que tanto a planta quanto o
próprio patógeno são influenciados pelo acúmulo e eliminação de ROS durante a
interação (WU et al., 2013).

5.5.

PROTEÍNAS ENVOLVIDAS NA RESPOSTA AO ESTRESSE E “FOLDING”

Proteínas de choque térmico (“Heat shock”; HSP) também conhecidas como
chaperonas moleculares, são responsáveis por diversas funções celulares, dentre as
quais se destacam a de enovelamento (folding) correto de proteínas e o
direcionamento das proteínas defeituosas para o proteassoma. Essas proteínas
também estão envolvidas em respostas de defesa, uma vez que previnem a
agregação de moléculas (metabolismo de proteínas) em organismos submetidos a
estresse (WANG et al., 2004; SCARPECI et al., 2008).
Notou-se que tanto em CCN 51 (spot 312) quanto em SIC 876 (Spots 69, 76 e
307, 535) foi encontrado chaperoninas. Entretanto, o genótipo susceptível foi o que
apresentou maior acúmulo destas proteínas. Estes resultados diferem do encontrado
por Santos et al. (2014), onde o genótipo susceptível apresentou down acumulação
de proteínas de choque térmico, quando comparado ao genótipo resistente.
Entretanto, sabe-se que as proteínas de choque térmico apresentam níveis
diferentes de expressão, onde uma mesma HSP, a depender de sua isoforma, pode
responder de maneira diferente no mesmo patossistema (ZAMANY et al., 2012).
Além das HSP’s, foram identificadas duas proteínas relacionadas a canais
iônicos, como os canais de potássio (spots 599 de SIC-876 e). Segundo Nurberguer
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et al. (1994), a alteração do potencial transmembrânico é uma das primeiras
respostas das células vegetais, após a interação com um eliciador ou ataque de um
patógeno. Isto ocorre devido à alcalinização extracelular, onde o influxo de H+ e Ca2+
e o efluxo de K+ e Cl- levam a sua despolarização (BLUME et al., 2000). Canais de
K+ são essenciais para a homeostase celular de íons, a regulação osmótica e a
estabilidade das células. O funcionamento correto destes canais depende tanto da
percepção e transdução de sinais, do controle da atividade destes canais na
membrana plasmática, como da regulação do seu número (MIKOSCH et al., 2006).
Logo, quando ocorre efluxo de K+ durante o ataque patogênico, a célula tende a se
desestabilizar, como resposta a este estímulo, e os mecanismos de defesa são
disparados até que a atividade e a concentração iônica sejam normalizadas, levando
a uma interação incompatível (onde o ataque não progride). Por outro lado, no caso
de interações compatíveis (quando o patógeno consegue burlar os mecanismos de
defesa da planta), essa alteração no fluxo de íons torna-se irreversível, tendo como
consequência a perda de eletrólitos e a morte celular generalizada (KOERS et al.,
2011).

5.6.

METABOLISMO ANTIOXIDATIVO NA INTERAÇÃO PLANTA-ELICITOR-PATÓGENO

Em situações normais, as células vegetais produzem as chamadas espécies
reativas de oxigênio (ROS), tais como peróxido de hidrogênio (H2O2), oxigênio
singleto (1O2), ânion superóxido (O-2) e radical hidroxila (OH), como subprodutos de
seu metabolismo. Essas moléculas agem tanto up como downstream em várias
cascatas de sinalização e a extensão de seu acúmulo é o que determina seu papel
na célula, uma vez que, a depender da intensidade de sua produção, podem atuar
como importantes moléculas de transdução de sinal, quando down acumuladas, ou
quando Up acumuladas, como moléculas tóxicas (FOYER; NOCTOR, 2005; MILLER
et al., 2010; CAMEJO et al., 2016).
Quando a planta é submetida a algum tipo de estresse, seja biótico ou
abiótico, ocorre o aumento na produção de ROS que afeta, negativamente, o
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crescimento, o desenvolvimento e, ou a produtividade do tecido vegetal (MITTLER,
2002; SOARES; MACHADO, 2007). Muitos estudos apontam que o aumento na
produção de ROS está envolvido diretamente em interações planta-patógeno, sejam
causadas por ataque de vírus, fungos ou bactérias (APEL; HIRT, 2004), agindo
como moléculas antimicrobianas as quais buscam impedir a entrada do patógeno no
tecido hospedeiro, além de agirem como mensageiros secundários desencadeando
respostas imunes inatas nas plantas, tais como a expressão de genes que codificam
para proteínas de defesa ou fechamento dos estômatos (SUZUKIet al, 2011;.
NATHAN; CUNNINGHAM- BUSSEL, 2013; GILROY et al., 2014).
Uma resposta imediata da planta ao ataque do patógeno é conhecida como
"explosão oxidativa", que gera uma produção localizada e transitória de ROS nos
sítios das lesões. Este evento tem sido relacionado com o reconhecimento dos
padrões moleculares associados à patógenos/micróbios (MAMPs/PAMPs). Durante
a interação planta-patógeno, a percepção mAmps/PAMPs permite uma série de
eventos de sinalização, como fluxos de íons, ativação proteínas quinase (MAPKs), a
deposição

de caloses e formação de papilas, lignificação e produção de ROS

(SEGONZAC; ZIPFEL, 2011; KADOTA et al, 2015).
Para combater o estresse oxidativo causado pela produção de ROS, as
plantas possuem um sistema antioxidante, por meio da indução de enzimas que
protegem os tecidos vegetais. Dentre elas, destacam-se a dismutase do superóxido
(SOD), catalase (CAT), peroxidase do ascorbato (APX) e peroxidase do guaiacol
(GPX),

associada

a

proteína

de

defesa

fenilalanina

amônialiase

(PAL)

(SCANDALIOS, 2005; SOARES; MACHADO, 2007), as quais foram avaliadas neste
trabalho.
No presente trabalho, a atividade de SOD (Figura 16) se encontrou
significativamente elevada em ambos os genótipos de cacau avaliados, quando
comparada as demais enzimas estudadas. Sabe-se que a SOD é a primeira barreira
enzimática em combate ao estresse oxidativo, uma vez que é a responsável pela
conversão do O2•− em H2O2 (HOSSAIN et al., 2009). Este fato pode justificar o seu
maior acúmulo em plantas de cacau tratadas com elicitores, onde se pôde observar
diferenças significativas em sua atividade tanto inter como intragenotipicamente,
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indicando que a alta atividade de SOD contribuiu para o maior acúmulo de H2O2.
Além disso, pode-se atribuir o maior acúmulo de SOD não só pela resposta da
planta, como também pelo aumento da produção de H2O2 pelo fungo. No trabalho
realizado por Ceita et al. (2004), foi demonstrado que M. perniciosa é capaz de
tolerar altas concentrações de H2O2, chegando a se desenvolver (in vitro) em meio
contendo 8 M desta espécie reativa de oxigênio.
Após dismutação do O2•− em H2O2 pela SOD, outras enzimas são acionadas
para eliminar o H2O2, dentre as quais se destaca a catalase (CAT), que transforma
H2O2, que altamente tóxico para célula, em H2O e O2, sendo considerada a enzima
mais eficiente deste processo (GILL; TUTEJA, 2010). Em relação à atividade de CAT
(Figura 17), verificou-se, ao comparar o tratamento infectado com a aplicação de
elicitores, que a enzima apresentou atividade significativamente (p≤ 0,05) reduzida,
exceto no tratamento com AS para o genótipo resistente (CCN 51), o que pode
indicar que este tenha sido o elicitor que melhor tolerou a peroxidação lipídica; ao
passo que para o genótipo SIC 876, a sacrose se mostrou mais eficiente neste
mesmo processo.
Em relação às peroxidases, neste trabalho foram testados dois compostos
vegetais, o guaicol e o ácido ascórbico. Estes atuam como substrato doador de
elétrons para a degradação de H2O2 pelas enzimas peroxidase do ascorbato (APX)
e peroxidase do guiacol (GPX), originando H2O (ASADA, 1992). O aumento da
atividade destas enzimas antioxidantes está diretamente relacionado à tolerância ao
estresse. Interessantemente, as respostas de GPX e APX foram diferenciais entre
os genótipos, uma vez que para o SIC 876 a APX teve maior atividade para todos os
tratamentos, quando comparada ao CCN 51, ao passo que para GPX o efeito foi
inverso, onde o genótipo resistente (CCN 51) foi o que apresentou maior atividade
em relação ao genótipo susceptível (SIC 876), podendo indicar que CCN 51 usou da
GPX para tolerar o estresse. Além disso, estes resultados reforçam o fato de que as
plantas buscam desenvolver mecanismos distintos de proteção e adaptação a
situações adversas.
Segundo Chakraborty et al. (2001), a atividade da fenilalanina amônialiase
(PAL) aumenta em resposta a diferentes tipos de estresse, sendo considerada por
muitos autores como a “proteína do estresse”, onde a mesma se relaciona com
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desenvolvimento de mecanismos de proteção e adaptação de plantas a situações
adversas. A PAL é uma enzima chave na via dos fenilpropanóides (SCHWANESTRADA et al., 2008), que é a rota atuante na síntese de compostos fenólicos em
vegetais (TAIZ; ZEIGER, 2013). A atividade da PAL foi elevada em todos os
tratamentos com elicitores químicos, para ambos os genótipos cacau estudados,
tendo como destaque o tratamento com sacarose, onde foi perceptível a maior
expressão da enzima. Desta forma, pode-se dizer que os mecanismos de defesa e
de produção de metabólitos secundários foram ativados, contribuindo para uma
maior tolerância da planta ao patógeno.
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CONCLUSÕES

A glicose e a sacarose, substâncias facilmente metabolizadas pela planta, se
apresentaram como elicitores químicos potenciais para a indução de resitência ao
ataque de M. perniciosa em plantas jovens de cacau.
A aplicação dos elicitores químicos glicose, sacarose e ácido salicílico, via
foliar, em plantas jovens de cacau, contrastantes para a tolerância à vassoura de
bruxa, seguido da infecção com M. perniciosa, mudou o perfil protéico dos genótipos
de cacau e induziu resistência ao patógeno, por meio da ativação de proteínas de
resistência e do metabolismo antioxidativo.
Ácido salicílico foi, em geral, o elicitor químico mais eficiente neste processo.
Entretanto, a sacarose também foi eficaz na indução de resistência ao patógeno M.
perniciosa, principalmente em relação ao genótipo de cacau SIC 876, considerado
susceptível ao ataque do fungo.
Os resultados deste trabalho contribuíram para a melhor compreenção dos
mecanismos metabólicos que regem as interações M. perniciosa x cacau, bem como
servirá de ponto de partida para subsidiar outros estudos e posteriores estratégias
de controle da doença vassoura de bruxa do cacaueiro.
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