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RESUMO 

 

Os fitonematóides são responsáveis por grandes perdas econômicas na agricultura 

mundial atingindo US$ 157 bilhões anualmente. O grupo mais importante compreende o 

nematóide-da-galha, do gênero Meloidogyne. O nematóide-da-galha é um parasita sedentário 

obrigatório que causa danos significativos em várias culturas. O Meloidogyne incognita, 

promove a destruição do sistema radicular, induzindo a formação de nodulações ou lesões 

necróticas nas raízes, impedindo que as plantas absorvam água e nutrientes. O controle químico é 

o método mais utilizado para combater este patógeno. Porém, o uso indiscriminado de 

nematicidas, além de onerar a produção coloca em risco o meio ambiente e a saúde humana. 

Portanto, o uso de variedades resistentes tem sido de grande interesse para o aperfeiçoamento das 

culturas. Em um estudo preliminar, foi observado que os genes que codificam as proteínas 

superoxido dimutase e dirigent-like são diferencialmente expressos em raízes de algodão 

resistente ao nematóide. Portanto, o objetivo deste trabalho foi isolar e clonar os genes que 

codificam estas duas proteínas para futura transformação da planta modelo Arabidopsis thaliana, 

visando validar o envolvimento destes genes na resistência ao nematóide. 

 

Palavras-chave: Meloidogyne incognita, superoxido dismutase, dirigent-like, Arabidopsis 

thaliana 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cultura do algodão (Gossypium hirsutum L.) é uma das mais tradicionais do Brasil e 

tem dado sinais de forte avanço nos últimos anos (Embrapa, 2006). De acordo com a Conab 

(2011), o primeiro levantamento de interação de plantio para a safra 2011/12, projeta uma área 

cultivada com algodão no país entre 1359,2 e 1486,2 mil hectares. Considerando o ponto médio a 

área poderá ser acrescida em 1,6% passando de 1400,3 mil ha para 1422,7 mil ha, ou seja, serão 

incorporados 22,4 mil hectares na safra que ora se inicia. O crescimento no volume da produção 

de pluma poderá chegar a 2112,7 mil toneladas e, para o caroço, estima-se uma produção de 

3188,6 mil toneladas. 

Segundo Taguchi (2011), no Cerrado, o algodão teve uma safra recorde no ciclo 

2010/2011, com 621 mil toneladas de pluma, 52% a mais que a anterior (a safra nacional é 

estimada em 2 milhões de toneladas, 70% superior à da temporada passada). A área plantada 

também aumentou, passando de 260 mil hectares para 405 mil hectares, representando um 

aumento de 55%. Entretanto, o algodão é uma cultura que é atacada com pragas e doenças, 

destacando-se o nematóide Meloidogyne incognita.  

As perdas das culturas em todo mundo causadas por nematóides atingem US$ 157 

bilhões anualmente (Abad et al, 2008). Os nematóides-da-galha, Meloidogyne incognita, são 

parasitas sedentários obrigatórios que causam danos significativos a uma ampla gama de plantas 

hospedeiras (Bellafiore, 2008). Em torno de 1700 espécies são infectadas por este patógeno, 

causando danos de grandes proporções para a agricultura mundial. O nematóide M. incognita é 

considerado o parasita mais severo (Huang et al, 2006), e recentemente, a proteína responsável 

por sua forma de infestação foi relatada, destacando o modo de ação deste patógeno (Bellafiore 

et al, 2008). 

O controle de nematóides é realizado com o uso de variedades tolerantes, rotação de 

culturas, práticas culturais e nematicidas. Porém, os produtos químicos são tóxicos ou voláteis, 

não específicos, e são conhecidos por colocar em risco a saúde humana e o meio ambiente. Além 

disso, estes patógenos vivem no solo ou nas raízes, dificultando a ação dos nematicidas. Em 

adição, a cutícula e outras estruturas dos nematóides são impermeáveis a várias moléculas 

orgânicas. Existem poucos nematicidas no mercado, devido a baixa eficácia destes produtos, 

principalmente na fumigação do solo. O custo para pesquisas e registro de novos produtos 
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químicos é oneroso, portanto, empresas agroquímicas preferem investir em defensivos mais 

rentáveis como herbicidas e inseticidas (Chitwood, 2002). 

Dentre as práticas culturais, o uso de cultivares resistentes mostra-se bastante promissor, 

uma vez que oferece as maiores possibilidades de êxito no controle de nematóides (Ruano et al, 

1997). A caracterização de novos genes envolvidos na resistência de patógenos é de grande 

interesse para o melhoramento das culturas (Barbosa et al, 2009).  

Em um estudo preliminar, por meio da análise de bibliotecas subtrativas de cDNA, foi 

observado que os genes que codificam as proteínas superoxido dimutase e dirigent-like são 

diferencialmente expressos em raízes de algodão resistente ao nematóide em relação ao algodão 

suscetível. Portanto, o objetivo deste trabalho foi clonar os genes que codificam estas duas 

proteínas para futura transformação da planta modelo Arabidopsis thaliana, visando validar o 

envolvimento destes genes na resistência ao nematóide.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Meloidogyne incognita 

Os nematóides formadores de galhas radiculares, pertencentes ao grupo Meloidogyne, 

constituem o grupo de fitonematóides com maior importância econômica na agricultura. Sua 

ampla distribuição mundial, o grande número de hospedeiros existentes e a interação com outros 

organismos patogênicos os colocam entre os principais patógenos responsáveis pela limitação da 

produtividade agrícola mundial (Abrão e Mazzafera, 2001). 

Embora o uso de nematicidas seja o mais confiável para o controle de M. incognita, a 

aplicação de defensivos agrícolas está em desuso, devido a sua toxidez à saúde humana e ao 

meio ambiente. Portanto, é necessário o desenvolvimento de novas estratégias contra esta praga 

(Abad et al, 2008). Segundo Ritzinger e Fancelli (2006), a resistência é uma das características 

mais desejáveis, considerando sua compatibilidade com outras práticas agrícolas e por não ser 

prejudicial ao meio ambiente.  

O ciclo de vida dos nematóides consiste de seis estádios fenológicos: ovo, J1, J2, J3, J4 e 

adulto (Figura 1). O juvenil de segundo estádio (J2) penetra na raiz e migra entre as células até 

atingir o cilindro vascular da planta. Utilizando força mecânica do estilete ele perfura a parede 

celular para liberar secreções. Cada J2 induz a re-diferenciação das células da raiz, formando 

células especializadas chamadas de células gigantes, que fornecem nutrientes aos nematóides. O 

nematóide se torna sedentário e passa por três estádios (J3, J4 e adulto) (Abad et al, 2008). No 

quarto estádio ocorre a diferenciação entre macho e fêmea. Quando em condições desfavoráveis 

de parasitismo, o J4 se diferencia em macho adulto, vermiforme e abandona a raiz. Por outro 

lado, quando a interação planta-nematóide é favorável, ocorre a diferenciação do J4 em fêmea 

adulta, em formato de pêra, que completa seu ciclo de vida, e libera cerca de 2000 ovos na 

superfície da raiz (Lourenço, 2008). 

Vários são os efeitos de nematóides na fisiologia das plantas, devido à formação de 

galhas. O aumento da atividade metabólica das células gigantes estimula a mobilização de 

fotoassimilados da parte aérea para as raízes e, em particular para as próprias células gigantes, as 

quais são utilizadas para a alimentação do nematóide. Os nematóides causam mudanças 

anatômicas nas raízes, ocasionando alteração na absorção de água e, conseqüentemente, na 
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absorção de nutrientes. Pode ocorrer, também, redução na absorção de nutrientes pela própria 

redução do sistema radicular infectado e por disfunções nele ocasionadas (Abrão e Mazzafera, 

2001). 

 

 
Figura 1. Ciclo de vida de Meloidogyne incognita (Abad, 2008). 

 

2.2 Interação planta-patógeno 

As interações planta-patógeno são classificadas em compatíveis (patógeno virulento e 

hospedeiro suscetível) e em incompatíveis (patógeno avirulento e hospedeiro resistente). Nas 

interações incompatíveis, o sistema de defesa da planta é eficientemente ativado, conduzindo a 

resistência, mas é tardiamente ativado ou não ativado em interações compatíveis, condicionando 

a doença. A presença de um gene dominante na planta (R) e um gene de avirulência dominante 

no patógeno (Avr) condiciona a incompatibilidade em interações gene-a-gene (Resende et al, 

2003). 
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A teoria gene-a-gene foi descrita primeiramente por Flor (1956), sua hipótese dizia que 

para cada gene que condiciona uma reação de resistência no hospedeiro existe um gene 

complementar no patógeno que condiciona a avirulência. Portanto, se o patógeno não possuir o 

gene de avirulência, este não será reconhecido pelo hospedeiro, resultando em interação 

compatível, ou seja, susceptibilidade à doença. 

Existem milhares de plantas parasitadas por nematóides, entretanto algumas significativas 

exceções têm sido descritas. Essas plantas evoluíram mecanismos protetores que previnem a 

atração, penetração, migração, formação de sítios de alimentação, nutrição, reprodução ou 

sobrevivência dos nematóides. De maneira geral, essas plantas são classificadas em plantas 

armadilhas, antagonistas, não-hospedeiras ou resistentes, uma vez que a interação planta-

patógeno é parcialmente ou totalmente incompatível. A interação molecular planta-patógeno é 

incompatível quando a planta apresenta mecanismos de defesa, comumente relacionados à 

síntese de metabolitos secundários ou à presença de genes de resistência. Na interação 

compatível, o patógeno invade o tecido vegetal, se multiplica e causa a doença na planta. No 

caso dos fitonematóides sedentários, ao invadir o tecido vegetal ocorre a formação dos sítios de 

alimentação permanente. 

Dois enfoques principais têm sido adotados para compreender a interação planta-

patógeno compatível, a fim de sugerir mecanismos de controle. A primeira abordagem é a 

identificação dos genes ou proteínas dos fitonematóides que viabilizam o parasitismo de plantas. 

A outra, focado no hospedeiro, é o estudo dos genes das plantas que são ativados ou inibidos 

com o ataque do patógeno. 

Em um estudo recente, as proteínas nematicidas Cry6Aa, Cry5Ba e Cry55Aa foram 

testadas para selecionar a melhor combinação de toxinas contra o nematóide M. incognita. Os 

resultados mostraram que a combinação da Cry6Aa e Cry55Aa tem uma significante toxicidade 

contra o patógeno e um elevado sinergismo (cinco vezes acima da toxicidade esperada quando 

comparada com a toxicidade das proteínas separadas). Além disso, análises de southern blot, 

mostraram a interação das proteínas totais do M. incognita com as três toxinas avaliadas, 

indicando que há uma variedade de proteínas no hospedeiro onde as toxinas podem interagir 

(Peng et al, 2011). 

De acordo com Ibrahim et al (2011), a partir do monitoramento de genes de soja (Glycine 

max) expressos nas galhas formadas pelo M. incognita, foi possível entender a interação planta-
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patógeno. A pesquisa identificou vários genes de soja que foram diferencialmente expressos ao 

interagir com o nematóide. Alguns destes genes são candidatos para estudos de resistência ao 

nematóide-de-galha usando técnicas de superexpressão e silenciamento gênico. 

 

2.3 Superexpressão de genes 

O potencial de utilização das plantas transgênicas, tendo em vista o melhoramento 

genético é muito amplo. Atualmente, existem inúmeros exemplos de estratégias de transferência 

de genes que conferiram, com sucesso, resistência a herbicidas, fungos, bactérias, vírus, insetos 

ou permitiram melhorar a qualidade dos alimentos. O uso dos organismos geneticamente 

modificados possibilitou a compreensão das funções desempenhadas por inúmeros genes 

(Pinheiro et al, 2000).  

Segundo Pinheiro et al (2000), duas estratégias podem ser utilizadas para determinar a 

função de um gene na planta. A primeira consiste em produzir plantas com expressão aumentada 

do gene em questão e; a outra consiste em suprimir, total ou parcialmente, a expressão do 

mesmo. A superexpressão do gene é possível através da utilização de promotores fortes 

expressos de maneira constitutiva.  

A produção de plantas resistentes ao nematóide M. incognita pode ser obtida pela 

introdução de genes que codificam enzimas capazes de degradar ou inativar a ação do patógeno. 

Plantas que superexpressam enzimas-alvos, ou alternativamente, expressam uma versão alterada 

desta, podem torná-las insensíveis ao nematóide.  

Estudos recentes confirmaram a atividade da protease serina em espécies de 

Paecilomyces lilacinus contra os ovos de Meloidogyne incognita. Os genes da protease serina 

foram superexpressos e atuaram na degradação da parede dos ovos do nematóide, que é a 

principal barreira para a penetração dos fungos de biocontrole (Wang et al, 2010). 

Um gene de fitosistatina, inibidor da proteinase de ciesteína Colocasia esculenta 

(CeCPI), foi isolado de uma variedade de inhame e introduzido na variedade tolerante de tomate 

CLN2468D. Ao serem infectadas pelo Meloidogyne incognita, as plantas transgênicas que 

superexpressaram o gene de CeCPI suprimiram a formação das galhas nas raízes. Além disso, foi 

observada a queda na taxa de fecundidade das fêmeas do nematóide. Portanto, a superexpressão 

do gene CeCPI nas plantas transgênicas mostraram que além de agir na fase inicial da infecção 
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do nematóide, há a ação do gene na produção de ovos, podendo comprometer a fertilidade do M. 

.incognita (Chan et al, 2010).  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Cultura de nematóides e inoculação 

A população de Meloidogyne incognita raça 3 foi mantida em Solanum lycopersicum L. 

(tomateiro), e após dois meses de infecção, com as raízes apresentando galhas e massas de ovos, 

os nematóides foram coletados. O sistema radicular do tomateiro foi cuidadosamente lavado em 

água corrente para a retirada do solo. Em seguida, as raízes foram trituradas em liquidificador 

com hipoclorito de sódio 0,5% (v/v). A solução de hipoclorito de sódio foi utilizada para 

dissolver a matriz gelatinosa na qual os ovos foram depositados pela fêmea. O material resultante 

foi separado em peneiras de 20, 100 e 500 mesh, sendo que os ovos ficaram presos na peneira de 

500 mesh. Os ovos foram coletados da peneira e colocados em funil de Baerman adaptado para 

permitir a eclosão do J2. Os juvenis foram coletados e utilizados na inoculação das plantas de 

algodão. 

 

3.2 Material Vegetal 

Sementes de algodão (Gossypium hirsuntum L.) da variedade resistente IAC 21 foram 

plantadas em sacos de polietileno contendo substrato comercial e fertilizante. As plantas foram 

mantidas por dois meses em casa de vegetação e inoculadas com 5000 juvenis (J2) do nematóide 

da galha. O sistema radicular do algodão IAC 21 foi coletado 3, 6 e 10 dias após a inoculação 

dos nematóides. As raízes coletadas foram lavadas com água destilada, maceradas utilizando 

nitrogênio líquido e armazenadas a – 80 oC. Três meses após a inoculação foi feito um teste de 

infectividade. Para tanto, foi realizada a imersão das raízes das plantas infectadas em solução de 

floxina B (15 mg/litro de água) durante 20 minutos, para permitir a coloração das massas de ovos 

do nematóide, permitindo sua contagem, confirmando a infecção da planta. 

 

3.3 Extração do RNA total das raízes de algodão 

O RNA total foi extraído das raízes do algodão IAC 21 utilizando o kit Invisorb Spin 

Plant (Invitek). Inicialmente, a homogeneização da amostra foi feita em nitrogênio líquido e para 

a lise celular foram adicionados 900 μL de Solução RP. A amostra foi centrifugada por 1 min e o 

sobrenadante foi transferido para um pré-filtro, encaixado em um tubo receptor de 2 ml, e 
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centrifugado por 1 min a 10000 rpm. O pré-filtro foi descartado e foram adicionados 500 μL de 

etanol 100% na amostra. A reação foi transferida para o filtro RTA e centrifugada por 1 min, o 

sobrenadante foi descartado e o procedimento foi realizado novamente. Foram adicionados 500 

μL de Wash Buffer R1 no filtro RTA e centrifugado por 1 min. Em seguida, o sobrenadante foi 

descartado e adicionaram-se 700 μL de “Wash Buffer R2”. A solução foi centrifugada por 30 s e 

em seguida, o sobrenadante foi descartado e, o processo repetido. Posteriormente, a amostra foi 

centrifugada durante 2 min e o RNA foi eluído em 50 μL de água tratada com DEPC e 

armazenado em freezer – 80oC. 

 

3.4 Reação de transcrição reversa 

Inicialmente, 6 μL de RNA total, 1,25 μL de dNTP e 1,25 μL de OligodT foram 

incubados a 65o por 5 min. Posteriormente, essa reação foi incubada em gelo por 1 min. Em 

seguida, foram adicionados na reação 2,5 μL de tampão, 5 μL de MgCl2, 2,5 μL de DTT e 1,25 

μL de RNAse out (Invitrogen), e a reação foi incubada a 42oC por 2 min. O próximo passo foi 

acrescentar 1 μL da enzima transcriptase reversa Superscript TM II RT (Invitrogen) e manter por 

1 hora a 42oC. Para inativar a enzima transcriptase reversa a amostra foi aquecida a 70oC por 15 

min. Por fim, foram adicionados 1,25 μL de RNAse H (Invitrogen) e a reação foi incubada a 

37oC por 20 minutos. Após esse procedimento, o cDNA foi armazenado a – 20oC. 

 

3.5 RT – PCR 

Os genes que codificam a superoxido dismutase (SOD) e dirigent-like foram 

amplificados a partir de cDNA sintetizado utilizando RNA total extraído da raiz da variedade 

resistente IAC 21 de algodão. Os oligonucleotídeos iniciadores (primers) foram desenhados 

contendo os sítios de recombinação do sistema de clonagem Gateway (Invitrogen) 

Para realizar a PCR foi montada uma reação contendo 18 μL de água destilada, 0,5 μL 

dos oligonucleotídeos iniciadores (primer forward e primer reverse), 1,5 μL de MgCl2, 2,5 μL de 

tampão, 0,5 μL de dNTP, 0,5 μL de Taq polimerase e 1,0 μL de cDNA (molde). O programa 

utilizado para a amplificação foi: um ciclo de 94oC por 5 min, para desnaturação, 30 ciclos de 

incubação a 94oC por 1 minuto, 50oC por 1 minuto e 72oC por 1 minuto, e por fim uma etapa de 
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extensão a 72oC por 4 minutos. Os produtos da PCR foram submetidos a eletroforese em gel de 

agarose 1% corado com brometo de etídio. 

 

3.6 Purificação do fragmento 

Os fragmentos com o tamanho esperado foram cortados e purificados com o Gene Clean 

Kit II. Inicialmente, as bandas foram cortadas e colocadas em tubos de 1,5 ml. Em seguida, 

foram adicionados 150 μL de TBE modifyer e 900 μL de NaI. As amostras foram incubadas em 

banho-maria a 65oC por 10 min para dissolver a agarose e, em seguida foi adicionado 5 μL da 

susbstância glassmilk e as amostras foram agitadas durante 16 horas. Na etapa seguinte, a reação 

foi centrifugada a 10000 rpm para separar o precipitado do sobrenadante. Para dissolver o 

precipitado utilizou-se 900 μL da solução new wash e posteriormente, a amostra foi centrifugada 

a 10000 rpm. O procedimento foi repetido para a retirada total do sobrenadante. Foi realizada a 

secagem da amostra e em seguida o precipitado foi ressuspendido em 30 μL de água. A amostra 

foi mantida em banho-maria a 65oC por 3 minutos e centrifugada a 10000 rpm por mais 5 min. O 

sobrenadante foi retirado e colocado em novos tubos de 1,5 ml. As amostras foram quantificadas 

por espectrofotometria (NanoDrop, Technologies TM) e armazenadas a – 20oC. 

 

3.7 Clonagem dos fragmentos  

Para a clonagem dos fragmentos, foi utilizado o sistema Gateway. Inicialmente, os genes 

foram clonados no vetor pDONR 221, utilizado para o armazenamento, sequenciamento e 

transferência dos genes clonados para outros vetores. O procedimento de clonagem constituiu na 

mistura de 2,0 μL da reação que foi purificada com 1,0 μL do vetor pDONR 221 e, 2,0 μL da 

enzima BP clonase II (Invitrogen). Posteriormente, foi utilizado o vetor binário pK7WGF2, 

derivado de um plasmídio capaz de se replicar tanto em Escherichia coli quanto em 

Agrobacterium tumefaciens, além de expressar proteínas fusionadas com GFP. O procedimento 

para a recombinação dos genes neste vetor foi semelhante à clonagem no vetor pDONR 221, 

porém a enzima utilizada para a recombinação foi a LR clonase II (Invitrogen).  
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3.8 Transformação de Escherichia coli e Agrobecterium tumefaciens 

O primeiro passo foi adicionar 1,0 μL de proteinase K (Invitrogen) na amostra para 

inativar as enzimas de clonagem BP clonase II e LR clonase II. A reação foi aquecida a 37oC, 

durante 10 min e posteriormente, a recombinação foi diluída em água estéril destilada. Para 

realizar a eletroporação, foram adicionados 2,0 μL da reação diluída em 40 μL do estoque de 

células competentes de Escherichia coli OmniMAX 2R T1. A reação foi colocada em uma 

cuveta de eletroporação previamente resfriada no gelo. Imediatamente após a eletroporação, a 

reação foi cuidadosamente ressuspendida em 450 μL de meio LB líquido. Em seguida, a amostra 

foi transferida para um novo tubo de 1,5 ml. A amostra foi incubada a 37oC durante 1 h para a 

multiplicação das células de E.coli contendo o plasmídio recombinado. Ao final do processo, 

foram plaqueados 50 μL e 150 μL da reação em meio LB sólido contendo o antibiótico 

canamicina (Km), para o vetor pDONR 221. As placas foram incubadas a 37oC durante 12 a 16 

horas para observar o aparecimento de colônias. O procedimento para a transformação de células 

de E.coli OmniMAX 2R T1 com o vetor pK7WGF2 foi semelhante ao descrito para o vetor 

pDONR 221, entretanto, o antibiótico utilizado no LB sólido, foi a estreptomicina (Sm).  

Foi também realizada a transformação de Agrobacterium tumefaciens linhagem LBA 

4404 com o vetor pK7WGF2 contendo o gene de interesse. Realizou-se os mesmos passos 

utilizados para células de E.coli, porém a amostra ficou incubada a 28oC durante 4 horas, as 

placas a 28oC por 48 horas e os antibióticos utilizados foram estreptomicina (Sm) e rifampcina 

(Rf). 
 

3.9 PCR de colônias 

O programa adotado para a PCR foi: um ciclo para desnaturação a 95oC por 5 minutos, 

35 ciclos de incubação a 95oC por 45 segundos, 55oC por 45 segundos e 72oC por 1 minutos, 

seguida por uma etapa de extensão a 72oC por 10 minutos. Os produtos amplificados foram 

visualizados por meio de eletroforese em gel de agarose 1% corado com brometo de etídio. 

 

3.10 Extração do plasmídio 

Inicialmente, a bactéria foi cultivada em 5 ml em meio de cultura por 16 horas. Em 

seguida, a cultura foi centrifugada a 5000 rpm durante 10 min. O precipitado foi ressuspendido 
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em 300 μL da solução P1 (pH 8,0) em tubos de 1,5 ml. A solução P1 foi preparada com 100 

μg/ml de RNAse A (Invitrogen), 50 mM de Tris e 10 mM de EDTA. O próximo passo foi 

adicionar 300 μL da solução P2, agitar os tubos e manter a temperatura ambiente por 5 min. A 

solução P2 era composta por 200 mM de NaOH e 1% de SDS. Posteriormente, foram 

adicionados 300 μL da solução P3 e, a amostra foi mantida no gelo durante 30 minutos. Para a 

solução P3 foi utilizado 3M de Kac em pH 5,5 .Esta suspensão foi centrifugada por 30 minutos e 

o sobrenadante foi transferido para um novo tubo de 1,5 ml. Foram adicionados 600 μL de 

clorofil (24 partes de clorofórmio: 1 parte de álcool isoamílico), e a amostra foi agitada e 

centrifugada a 10000 rpm por mais 5 min. O sobrenadante foi coletado e transferido para um 

novo tubo de 1,5 ml, adicionou-se 600 μL de isopropanol e centrifugou-se a 10000 rpm durante 

20 min. Em seguida, a amostra foi lavada com 500 μL de etanol 70%, gelado, e foi centrifugada 

por 5 min, este procedimento foi repetido mais uma vez. Posteriormente, foi realizada a secagem 

do precipitado e a eluição em 20 μL de água. 

 

3.11 Digestão do plasmídio com enzimas de restrição 

 A reação foi preparada com água destilada, 0,5 μL de enzimas de restrição, 1,0 μL do 

tampão correspondente e 1,0 μL.de DNA. As enzimas de restrição utilizadas para o vetor 

pDONR 221 foram a EcoRV (Promega) e a HindIII (Promega) e para o vetor pK7WGF2 

utilizou-se a EcoRI (Promega) e a XbaI (New England Bio Labs) com a HindIII (Promega). Os 

fragmentos gerados após a digestão foram visualizados por eletroforese em gel de agarose 1% 

corado com brometo de etídio.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tentativa de elucidação do mecanismo de resistência da cultura de algodão ao 

nematóide, bibliotecas subtrativas de cDNA de genótipos resistente e suscetível de Gossypium 

hirsutum foram previamente construídas. A análise dessas bibliotecas revelou que os genes que 

codificam a Superoxido dismutase (SOD) e a proteína Dirigent-like, foram induzidos no 

genótipo resistente quando comparado ao suscetível. Desta forma, estes genes foram 

selecionados para o presente estudo, visando verificar seu envolvimento no processo de 

resistência da planta ao nematóide. 

A enzima Superoxido dismutase (SOD) participa na defensa contra espécies reativas de 

oxigênio (ROS) (Alscher, 2002) e também foi induzida em plantas de tomate (Kuzniak, 2005), 

cevada (Able, 2003) e tremocilha (Morkunas, 2004), quando estas plantas foram infectadas por 

patógenos. Recentemente, pesquisas com Vigna unguiculata mostraram a importância da 

produção e degradação de ROS na resistência contra o nematóide da galha (Das, 2008).  

Genes que codificam a proteína do dirigent-like foram primeiramente descritos como 

indutores da transcrição em espécies como ervilha, cevada e trigo. Estudos mostram que esta 

proteína é responsável pela indução da formação de lignina, além de estar envolvida na defensa 

contra oportunistas, agindo nos ferimentos das espécies que sofreram com o ataque de patógenos 

(Ralph, 2006). 

As sequencias completas dos genes selecionados neste estudo foram obtidas de 

bibliotecas de cDNA previamente construídas (Barbosa, 2009). A partir das seqüências obtidas, 

foram desenhados os primers contendo os sítios de recombinação att do sistema Gateway 

(Invitrogen). As seqüências foram analisadas através do programa BLASTn 

(www.ncbi.nlm.nih.gov) para verificar a especificidade das regiões dos genes, que foram 

utilizadas para o desenho dos primers.  

A partir da extração do RNA total da variedade resistente IAC 21 de algodão (Figura 2), 

foi realizada a síntese do cDNA. Em seguida foi feito o teste de amplificação utilizando os 

primers desenhados e distintas temperaturas de anelamento, sendo elas: 52oC, 55oC e 60oC. Os 

primers para a superoxido dismutase e dirigent-like amplificaram nas três temperaturas testadas 

e, os fragmentos amplificados foram de aproximadamente 500 pb, o que corresponde ao tamanho 

esperado para os genes SOD e dirigent-like. A temperatura de 55oC foi escolhida para posterior 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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amplificação dos genes uma vez que uma maior eficiência foi obtida com esta temperatura para o 

gene dirigent-like (Figura 3).  

 
Figura 2. RNA total extraído das raízes da variedade resistente de algodão IAC 21. 

 

 
Figura 3. Amplificação utilizando os primers para os genes SOD e Dirigent-like. Eletroforese em gel de agarose 

1%. A seta indica os fragmentos amplificados ( ~ 500 pb) M. marcador 1 kb ladder plus (Invitrogen). 
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Após a reação de PCR, os produtos amplificados foram purificados e ligados ao vetor de 

entrada pDONR 221 através da enzima BP clonase II. Em seguida, foi realizada a transformação 

via eletroporação em células de E. coli. As colônias que cresceram em meio resistente a 

canamicina (Km) foram escolhidas para realizar a PCR de colônias. Foram selecionadas 10 

colônias por transformação e os produtos da PCR foram submetidos a eletroferese em gel de 

agarose 1% (Figuras 4 e 5). As colônias positivas foram utilizadas para a extração do plasmídio.  

Para confirmar a inserção do fragmento da superoxido dismutase e do dirigent-like no 

vetor pDONR 221 foi realizada uma digestão com as enzimas de restrição EcoRV e HindIII 

(Figuras 6 e 7). Conforme esperado, foram visualizados dois fragmentos para cada gene, sendo 

que um fragmento corresponde ao gene e o outro ao vetor. 

 

 
Figura 4. PCR de colônias do gene SOD no vetor pDONR 221. Eletroforese em gel de agarose 1%. A seta indica 

os fragmentos amplificados ( ~ 500 pb) M. marcador 1 kb ladder plus (Invitrogen). 
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Figura 5. PCR de colônias do gene dirigent-like no vetor pDONR 221. Eletroforese em gel de agarose 1%. 

Apenas as colônias 1 e 2 amplificaram. A seta indica os fragmentos amplificados ( ~ 500 pb) M. marcador 1 kb 

ladder plus (Invitrogen). C- controle negativo. 

 

 
Figura 6. Perfil de restrição do vetor pDONR 221 contendo o gene SOD utilizando as enzimas EcoRV e 

HindIII. Eletroforese em gel de agarose 1%. As setas indicam o vetor ( ~ 4300 pb) e o fragmento inserido ( ~ 500 

pb). M. marcador 1 kb ladder plus (Invitrogen). C- controle negativo. 
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Figura 7. Perfil de restrição do vetor pDONR 221 contendo o gene Dirigent-like utilizando as enzimas EcoRV 

e HindIII. Eletroforese em gel de agarose 1%. As setas indicam o vetor ( ~ 4100 pb) e o fragmento inserido ( ~ 600 

pb). M. marcador 1 kb ladder plus (Invitrogen). 

 

A próxima etapa foi a recombinação do vetor pDONR 221, contendo os fragmentos da 

superoxido dismutase e da dirigent-like, com o vetor destino pK7WGF2. Após a recombinação, 

foi realizada a transformação via eletroporação de células de E. coli. Três colônias obtidas em 

cada transformação foram selecionadas para realizar a PCR de colônias. Os produtos da PCR 

foram visualizados em gel de agarose a 1% corado com brometo de etídio (Figura 8). As 

colônias que apresentaram o produto de amplificação esperado foram submetidas à extração do 

plasmídio. 

Para verificar a recombinação dos fragmentos gênicos no vetor pK7WGF2 foi feita 

análise por digestão com endonucleases de restrição. O vetor pK7WGF2 foi digerido, 

separadamente, com as enzimas EcoRI, XbaI e HindIII. A EcoRI não deve reconhecer o sítio no 

plasmídio recombinado, já as enzimas XbaI e HindIII deverão liberar o inserto. Na digestão da 

construção com o gene da superoxido dismutase foram visualizadas três bandas (Figura 9), uma 

vez que o gene SOD possui um sítio para a enzima HindIII. A digestão da construção para o 

gene dirigent-like revelou dois fragmentos (Figura 10), conforme esperado. 
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Figura 8. PCR de colônias dos genes SOD e Dirigent-like no vetor pK7WGF2. Eletroforese em gel de agarose 

1%. A seta indica os fragmentos amplificados (~ 500 pb) M. marcador de 1 kb ladder plus (Invitrogen). 

 

 
Figura 9. Perfil de restrição do vetor pK7WGF2 contendo o gene SOD utilizando as enzimas EcoRI e XbaI + 

HindIII (1-6). Eletroforese em gel de agarose 1%. As setas indicam o vetor ( ~ 8120 pb) e o fragmento inserido ( ~ 

3300 pb e ~ 400 pb). M. marcador de 1 kb ladder plus (Invitrogen). 
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Figura 10. Perfil de restrição do vetor pK7WGF2 contendo o gene dirigent-like utilizando as enzimas de 

digestão EcoRI e XbaI + HindIII (1-6). Eletroforese em gel de agarose 1%. As setas indicam o vetor ( ~ 8120 pb) e 

o fragmento inserido ( ~ 3750 pb). M. marcador 1 kb ladder plus (Invitrogen). 

 

O vetor pK7WGF2 contendo o gene da superoxido dismutase foi inserido via 

eletroporação em Agrobacterium tumefaciens. O mesmo procedimento foi feito para o vetor 

pK7WGF2 contendo o gene da dirigent-like. Após o crescimento das colônias em meio de 

resistência à rifampcina (Rf) e estreptomicina (Sm), a recombinação foi confirmada por meio da 

PCR de 10 colônias transformadas com a construção contendo a superoxido dismutase (Figura 

11). Para a construção contendo a dirigent-like, quatro colônias foram avaliadas, porém apenas 

as colônias 17 e 18 apresentaram produto de amplificação (Figura 12). Os resultados obtidos 

revelaram que construções do vetor de expressão pK7WGF2 contendo os genes SOD e dirigent-

like foram obtidos com sucesso. 
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Figura 11. PCR de colônias do gene SOD em Agrobacterium tumefaciens. Eletroforese em gel de agarose 1%. A 

seta indica os fragmentos amplificados ( ~ 500 pb). M. marcador 1 kb ladder plus (Invitrogen). 

 

 
Figura 12. PCR de colônias do gene Dirigent-like em Agrobacterium tumefacies. Eletroforese em gel de agarose 

1%. A seta indica os fragmentos amplificados ( ~ 500 pb). M. marcador 1 kb ladder plus (Invitrogen). 
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5. CONCLUSÕES  

Neste trabalho, os genes que codificam a superoxido dismutase e a proteína dirigent-like 

foram isolados, clonados e transformados com sucesso em A. tumefaciens.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As construções realizadas serão utilizadas para a transformação de Arabidopsis thaliana 

para obtenção de linhagens homozigóticas superexpressando os genes em estudo. As plantas 

transformadas serão desafiadas com o nematóide e possibilitará a confirmação do envolvimento 

destes genes na resistência da planta a M. incognita.  
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