
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR 
PROGRAMA DE PÓS

JOSÉ EDNÉSIO DA CRUZ FREIRE

ANÁLISE IN SILICO DA SEQUÊNCIA DEDUZIDA DE 

PROTEÍNA LIGANTE À QUITINA DE 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
CENTRO DE CIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA 

 

 

 

 

 

JOSÉ EDNÉSIO DA CRUZ FREIRE 

 

 

 

 

 

DA SEQUÊNCIA DEDUZIDA DE Mo-CBP3, UMA 

PROTEÍNA LIGANTE À QUITINA DE Moringa oleifera LAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2013 

 

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR  

, UMA 

 



 

JOSÉ EDNÉSIO DA CRUZ FREIRE 

 

 

 

 

 

ANÁLISE IN SILICO DA SEQUÊNCIA DEDUZIDA DE Mo-CBP3, UMA 

PROTEÍNA LIGANTE À QUITINA DE Moringa oleifera LAM. 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Bioquímica, 

do Departamento de Bioquímica e Biologia 

Molecular da Universidade Federal do Ceará, 

como requisito parcial para obtenção do título 

de Mestre em Bioquímica. Área de 

concentração: Bioquímica Vegetal 

 

Orientadora: Profª. Drª. Ilka Maria 

Vasconcelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JOSÉ EDNÉSIO DA CRUZ FREIRE 

 

 

 

 

ANÁLISE IN SILICO DA SEQUÊNCIA DEDUZIDA DE Mo-CBP3, UMA 

PROTEÍNA LIGANTE À QUITINA DE Moringa oleifera LAM. 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Bioquímica, 

do Departamento de Bioquímica e Biologia 

Molecular da Universidade Federal do Ceará, 

como requisito parcial para obtenção do título 

de Mestre em Bioquímica. Área de 

concentração: Bioquímica Vegetal. 

 

 

 

APROVADA EM: _____ / _____ / _____ 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Profª. Drª. Ilka Maria Vasconcelos (Orientadora) 

Universidade Federal do Ceará (UFC)  

 

Prof. Dr. Thalles Barbosa Grangeiro (Co-Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

Prof. Dr. João Paulo Matos Santos Lima 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus pela ciência necessária para desenvolver este 

trabalho. 

 

A minha queria e compreensiva esposa, Cindy; 

 

Aos saudosos, Genésio e Edite (meus pais); 

 

A minha Madrasta, Maria por ter ajudado sempre que 

necessário; 

 

Aos meus Irmãos, Benedito, Genedito, Evandito, 

Genedier, Efigênia e Lidiene, 

 

 

Dedico, com amor.  



 

AGRADECIMENTOS 

 

À Profa. Dra. Ilka Maria Vasconcelos, por me acolher em seu laboratório e 

dedicar uma valiosa orientação. Pelos questionamentos, explicações, soluções e 

exemplo, o qual tentarei seguir na minha caminhada científica. 

 

Ao Prof. Dr. Thalles Barbosa Grangeiro, por sua grande contribuição para a 

realização deste trabalho, por meio de sugestões e explicações e co-orientação. 

 

Ao Prof. Dr. João Paulo Matos Santos Lima, por aceitar o convite para 

participar desta banca. 

 

À Dra Juliana Menezes Gifoni, por sua grande contribuição para a execução 

desta dissertação. 

 

A todos os professores do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular que, 

de alguma forma, colaboraram para a realização deste trabalho. 

 

A todos os integrantes dos Laboratórios de Toxinas Vegetais e Genética 

Molecular e Citogenética. 

 

A Deus, pela ciência necessária para a execução deste trabalho. 

 

 

 

MUITO OBRIGADO! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Este trabalho foi realizado graças ao auxílio das seguintes Instituições: 

 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

através do Programa Reuni de Orientação e Operacionalização da Pós-Graduação 

Articulada à Graduação (PROPAG), pela concessão de bolsa de pós-graduação ao autor 

deste trabalho. 

 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

 

Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FUNCAP) 

 

Universidade Federal do Ceará, Departamento de Bioquímica e Biologia 

Molecular do Centro de Ciências, em cujos laboratórios foi realizada esta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

A Moringa oleifera é uma planta pertencente à família Moringaceae. Esta planta é 

nativa da Índia, sendo lá conhecida como drumstick (baqueta ou bastão de tambor). No 

Brasil, a M. oleifera foi introduzida na década de 1950, e é conhecida como moringa. 

Aproximadamente 40% do peso fresco das sementes é composto por proteínas, das 

quais algumas foram isoladas e caracterizadas como sendo floculantes e proteínas 

antinutricionais. Em adição, proteínas ligantes à quitina têm sido identificadas e 

isoladas, destacando-se dentre estas a Mo-CBP3, uma glicoproteína termoestável de 

massa molecular aparente em torno de 14,3 kDa, com potente atividade inibitória contra 

fungos fitopatogênicos. A fim caracterizar a sequência deduzida da Mo-CBP3, frutos de 

moringa foram coletados após 65 dias da antese e suas sementes submetidas à extração 

de RNA total. A síntese de cDNA foi dirigida por meio da técnica PCR-RACE 5'. Os 

produtos de PCR foram subclonados em vetores apropriados (pGEM-T Easy) e, em 

seguida, introduzido em hospedeiro de clonagem Escherichia coli TOP10F'. Os 

plasmídeos recombinantes foram purificados de células bacterianas transformadas e 

submetidos ao sequenciamento de DNA. A análise computacional da sequência 

deduzida da proteína Mo-CBP3 mostrou que esta é uma proteína de massa molecular 

aparente em torno de 12,85 kDa e, em condições citoplasmáticas apresenta-se instável. 

Possui sequências sinais deduzidas, sendo uma para peptídeo sinal, com 30 

aminoácidos, e uma sequência na região C-terminal relacionada à ancoragem desta 

proteína à membrana plasmática, bem como ao retículo endoplasmático. Ademais, 

prováveis sítios de O-glicosilação e de fosforilação foram identificados. Um domínio 

relacionado às funções de transferência de lipídeos, de reserva e de inibidores de 

tripsina e de alfa-amilase foi identificado na sequência de Mo-CBP3, contribuindo, desse 

modo, para o entendimento de sua potente ação contra fungos fitopatogênicos. 

 

Palavras-chave: Proteína ligante à quitina, PCR-RACE 5’, análise computacional, 

proteína de defesa. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Moringa oleifera is a tree belonging to the Moringaceae family. This plant is native 

from India where it is named as drumstick tree. In Brazil M. oleifera was introduced in 

the 1950’s decade and it is known as moringa. Approximately 40% of the fresh weight 

of these seeds is formed by proteins, some of which were isolated and characterized as 

flocculants and antinutritional proteins. In addition, the chitin binding proteins have 

been identified and isolated, especially among which is the Mo-CBP3, a thermostable 

glycoprotein of apparent molecular mass of around 14.3 kDa, with potent inhibitory 

activity against phytopathogenic fungi. In order to characterize the deduced sequence of 

Mo-CBP3, moringa fruits were collected 65 days after anthesis and their seeds subjected 

to extraction of total RNA. cDNA synthesis was directed by ‘5’ RACE’-PCR. The PCR 

products were subcloned into appropriate vectors (pGEM-T Easy) and then introduced 

into Escherichia coli cloning host TOP10F'. The recombinant plasmids were purified 

from transformed bacterial cell and subjected to DNA sequencing. The computational 

analysis of the deduced protein sequence of Mo-CBP3 showed that this protein has an 

apparent molecular mass of 12.85 kDa and it is unstable in cytoplasmic conditions. It 

has derived signal sequences, one for the signal peptide with 30 amino acids, and a 

sequence at the C-terminus of this protein, related to the anchorage to the plasma 

membrane as well as the endoplasmic reticulum. Moreover, probable sites of O-

glycosylation and phosphorylation were identified. One domain related to the lipid 

transfer functions, reserve and trypsin inhibitors and alpha-amylase was identified 

following Mo-CBP3, thereby contributing to the understanding of its potent action 

against phytopathogenic fungi. 

 

Keywords: Chitin binding protein, Mo-CBP3, ‘5’ RACE’-PCR, computational analysis, 

defense protein. 
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1. INTRODUÇÃO 



16 
 

 
 

1 – INTRODUÇÃO 

 

Nos anos vindouros, a agricultura deve tornar-se mais produtiva a fim de 

alimentar uma população mundial que excedeu 7,0 bilhões de habitantes em 2012 e 

cujas projeções para 2050 são de, aproximadamente, 9,1 bilhões (FAO, 2012). Além 

disso, a escassez de recursos naturais como a água (PFISTER et al., 2011; HOEKSTRA 

et al., 2012) e o ataque pestes agrícolas têm potencializado as perdas de grãos 

economicamente importantes em todo o mundo (BRIMNER; BOLAND, 2003). 

Há décadas, o controle químico de fungos tem sido amplamente utilizado na 

agricultura mundial (PRAPAGDEE; KUEKULVONG; MONGKOLSUK, 2008). No 

entanto, o controle baseado em agentes bióticos tem sido muito eficiente, além de não 

prejudicar a saúde humana, não poluir o ambiente e nem provocar resistência de 

patógenos (PRAPAGDEE; KUEKULVONG; MONGKOLSUK, 2008; ROMEIS et al., 

2012). Em um contexto mundial, muito se tem feito a fim de amenizar as perdas 

agronômicas geradas por fungos fitopatogênicos, no entanto, os esforços não têm sido 

muito efetivos. Segundo Carlomagno e colaboradores (2010), são necessários projetos 

visando a diminuição do uso de agrotóxicos e a melhoria das condições ambientais, 

além de otimização da produtividade. Assim, dentre as alternativas que possam 

minimizar os efeitos de pragas como os fungos, tem se destacado a bioprospecção de 

moléculas bioativas (RIZZELLO et al., 2009).  

As técnicas de biologia molecular, nos últimos anos, têm sido extensivamente 

usadas para diversos fins, contudo poucas aplicações têm convergido para a síntese de 

proteínas recombinantes que resulte em resistência de plantas, especialmente contra 

fungos fitopatogênicos. Chakrabarti et al. (2003) apontaram resistência a Fusarium 

oxysporum, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria alternata, Botrytis cinerea, 

Mycosphaerella musicola em plantas de tabaco e bananeiras que expressaram MSI-99, 

um peptídeo recombinante. Martínez et al. (2003) relataram que a proteína 

recombinante Hv-CPI expressada em plantas confere resistência contra B. cinerea, 

Colletotrichum graminicola, Plectosphaerella cucumerina e contra o fungo saprofítico 

Trichoderma viride. Guan et al. (2008) mostraram que a proteína recombinante 

BjCHI1, de mostarda da Índia, possui atividade inibitória contra os fungos C. 

truncatum, C. acutatum, B. cinerea e Ascochyta rabiei. Desse modo, o aumento da 

resistência das plantas através da transgenia é um método alternativo passível de ser 

utilizado na agricultura, a fim de aumentar as respostas de defesa da planta contra 
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patógenos sem, contudo, recorrer ao uso de agentes químicos (ONGENA et al., 2007; 

JELÍNKOVÁ; TREMBLAY; DESROCHERS, 2012; ZHANG et al., 2012). 

Moringa oleifera Lam. é uma planta bastante utilizada no mundo inteiro devido a 

uma diversidade de características vantajosas ao homem, além da elevada resistência 

que apresenta frente aos ataques de pragas (RAMACHANDRAN; PETER;  

GOPALAKRISHNAN, 1980). Sabe-se que as sementes de moringa apresentam um 

potencial biotecnológico muito rico e que ainda precisa ser bastante explorado, 

especialmente no que se refere às suas proteínas. Nesse contexto, as proteínas de 

sementes de moringa chamaram a atenção de nosso grupo de pesquisa, que buscou 

investigar a relação entre a elevada resistência a pragas observada para a planta e o 

conteúdo proteico de suas sementes. Dessa forma, Gomes (2002) detectou um elevado 

teor de proteínas ligantes à quitina em extratos aquosos e que apresentavam atividade 

antifúngica contra algumas espécies de fungos fitopatogênicos. Com o decorrer dos 

estudos, Gifoni et al. (2012) isolaram e caracterizaram uma proteína ligante à quitina, à 

qual chamaram de Mo-CPB3. Dentre as características desta proteína, destacam-se a 

massa molecular de 14,3 kDa, potencial isoelétrico no pH 10,8, glicosilação (2,5% de 

carboidratos), capacidade de coagular partículas em suspensão na água de forma similar 

ao sulfato de alumínio e potássio [KAl(SO4)2], utilizado comercialmente e, por fim, a 

atividade inibitória contra fungos fitopatogênicos, que é mantida mesmo depois de 

aquecida a 100 ºC durante 1 h.  Estudos posteriores  revelaram que Mo-CBP3 é formada 

por duas cadeias de tamanhos diferentes unidas por pontes dissulfeto. Para uma das 

cadeias foi obido o cDNA e deduzida a sequência, com base na sequência 

aminoterminal reportada por Gifoni et al. (2012). No entanto, até o presente estudo, não 

se conhecia a sequência da outra cadeia. 

Diante do que foi exposto, Mo-CBP3 foi selecionada para ser objeto de estudo do 

presente trabalho. Mo-CBP3 possui um potencial de aproveitamento biotecnológico 

como uma proteína antifúngica, além de possuir o cDNA clonado para uma de suas 

subunidades. Ademais, essa proteína apresenta-se como um heterodímero termoestável 

com apreciável atividade coagulante. A capacidade de Mo-CBP3 inibir o crescimento de 

fungos fitopatogênicos alimenta a ideia da participação desta como uma proteína de 

defesa, podendo ser utilizada como controle de fitopatógenos.  

Com base nos achados prévios de nosso laboratório, foi proposto, para o presente 

trabalho, conhecer a sequência da proteína inteira. Para que a proteína Mo-CBP3 possa 

ser utilizada como uma ferramenta biotecnológica visando o aumento da resistência de 
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plantas de interesse econômico, muitos estudos acerca de sua caracterização e de seu(s) 

gene(s) precisam ser realizados. Com esse intuito, o presente estudo foi desenvolvido 

cujas atividades propostas têm como eixo os seguintes questionamentos: 

 O isolamento, clonagem e caracterização da região codificadora da Mo-CBP3 

permitiriam um entendimento mais aprofundado sobre a função biológica dessa 

proteína em plantas de moringa? 

 Sendo Mo-CBP3 uma proteína dimérica, seria possível, através de ferramentas de 

bioinformática, modelar a estrutura terciária dessa proteína, bem como predizer 

sua estrutura secundária e informações referentes ao peptídeo sinal, aos sítios de 

glicosilação, fosforilação e acetilação, além de características como índice de 

hidropaticidade? 

Diante desses questionamentos é que foi formulada a seguinte hipótese:  

“A análise in silico da sequência de Mo-CBP3 possibilitará uma caracterização mais 

aprofundada da proteína, em termos de estrutura e função, de modo a corroborar com o 

papel na defesa da planta, sugerido em trabalhos anteriores”. 
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 – Moringa oleifera Lamarck 

 

2.1.1 – Considerações gerais 

 

A Moringa oleifera é uma planta que pertence à família Moringaceae, originária 

da região sub-himalaiana, a noroeste da Índia, onde é conhecida como drumstick tree, 

ou bastão de tambor (RAMACHANDRAN; PETER; GOPALAKRISHNAN, 1980; 

GANGULY; GUHA, 2008), devido à morfologia de seus frutos. Existem ainda muitos 

outros nomes populares, de acordo com a região. Dentre eles, os mais comuns são 

horseradish tree, (embora haja outras espécies de plantas também conhecidas como 

horseradish incluindo, a Armoracia rusticana) ou raiz forte, devido ao sabor de suas 

raízes (SHIH et al., 2011) e árvore milagrosa, pelas inúmeras propriedades benéficas 

que apresenta, inclusive nutritiva (SREELATHA; JEYACHITRA; PADMA, 2011). No 

Nordeste brasileiro, onde foi introduzida na década de 1950, pode ainda ser referida 

como lírio-branco, quiabo de quina ou, simplesmente, moringa (LORENZI; MATOS, 

2002; GIFONI, 2009). Trata-se de uma espécie perene, de uso diversificado, com 

especial destaque na ornamentação de parques e jardins, na alimentação animal, na 

complementação alimentar humana e na medicina (VIEIRA; CHAVES; VIÉGAS, 

2008). Por essa razão, a M. oleifera é amplamente cultivada em regiões desde as 

subtropicais secas e úmidas, até florestas úmidas (GALLÃO; DAMASCENO; BRITO, 

2006; SREELATHA; JEYACHITRA; PADMA, 2011). 

Atualmente, o cultivo da M. oleifera vem sendo disseminado em todo o semiárido 

brasileiro, de maneira especial, devido à sua utilização no tratamento de água para uso 

doméstico (GALLÃO; DAMASCENO; BRITO, 2006). As sementes podem ser 

plantadas diretamente no solo, ou em recipientes, tipo sementeiras e, por ser 

considerada uma planta rústica, não requer muitos tratamentos (SANTANA et al., 

2010). A propagação da M. oleifera ocorre através das sementes, mudas ou estacas 

(SILVA; MATOS, 2008; SILVA et al., 2011). Em condições favoráveis, pode produzir 

de 50 a 70 kg de frutos/ano (SANTANA et al., 2010), sendo, portanto, uma espécie 

considerada resistente à seca e à diferentes condições de solo e precipitação (SHIH et 

al., 2011). A M. oleifera caracteriza-se como uma árvore de pequeno porte, podendo 

atingir até 12 m de altura, possuindo caule grosso, único e, na maioria das vezes, uma 
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copa aberta com crescimento bastante rápido (CÁCERES et al., 1991; MAKKAR;

; CHUANG et al., 2007). Em regiões onde o índice pluviométrico 

mm/ano, a M. oleifera está bem adaptada, no entanto, 

quando o índice é superior a 600 mm/ano (CYSNE, 2006; 

é constituído por quatorze espécies (RAMOS et al.

azão, principalmente das sementes de algumas destas

ntarem propriedades floculantes e, consequentemente, serem utilizadas em 

diversos países como um método natural eficiente e econômico de purificação de água

Esta água pode ser destinada à piscicultura, incluindo viveiros, barragens em fazenda e 

(NDABIGENGESERE; NARASIAH, 1998; AYOTUNDE

, 2011), bem como para o consumo humano (AMAGLO

et al., 2010; RODRÍGUEZ-NÚÑEZ et al., 2012)

espécies deste grupo, em particular a M. oleifera, caracterizam-se, também, por sua 

resistência a pragas, facilidade de cultivo e rapidez no crescimento 

(RAMACHANDRAN; PETER; GOPALAKRISHNAN, 1980). 

Relação Filotaxonômica 

Classificação taxonômica e características morfológicas da Moringa oleifera
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2.1.3 – Usos e aplicações de  Moringa oleifera 

 

Devido à propriedade floculante apresentada pelas sementes de M. oleifera, esta 

espécie tem sido de grande importância, sobretudo, em países subdesenvolvidos, onde é 

comum o uso de suas sementes para purificar a água de uso doméstico (YARAHMADI 

et al., 2009; LÜRLING; BEEKMAN, 2010). Segundo Gallão, Damasceno e Brito 

(2006), o tratamento de água à base de sementes trituradas de M. oleifera não altera de 

forma significativa suas propriedades físico-químicas. As propriedades coagulantes 

presentes em sementes de M. oleifera foram atribuídas, pelo menos em parte, a 

polieletrólitos de 3,0 kDa (OKUDA et al., 2001). Outros estudos relacionaram essa 

propriedade a proteínas catiônicas com massa molecular entre 6,5 e 13,0 kDa 

(GASSENSCHMIDT et al., 1995; NDABIGENGESERE; NARASIAH; TALBOT, 

1995; GHEBREMICHAEL et al., 2005; GOYAL et al., 2007), ou a polipeptídeos, 

incluindo o peptídeo Flo que ao mesmo tempo em que flocula age como biocida para 

várias espécies de bactérias (CHEN, 2009; MANGALE; CHONDE; RAUT, 2012). 

As sementes de M. oleifera possuem grande importância industrial, já que 

apresentam um elevado teor de óleo de boa qualidade. O principal constituinte do óleo 

da M. oleifera é o ácido oleico (78,6%), o que lhe confere características semelhantes à 

do azeite de oliva (ANWAR; BHANGER, 2003). 

Além dos atributos citados acima, a M. oleifera é empregada na medicina popular, 

em todo o mundo. Devido a isso, muitos estudos têm sido desenvolvidos na tentativa de 

isolar compostos bioativos das mais diversas partes da planta. (GANGULY; GUHA, 

2008; SANTANA et al., 2010; MANAHEJI et al., 2011; MUANGNOI et al., 2011; 

PEREIRA et al., 2011; ROLIM et al., 2011; SREELATHA; JEYACHITRA; PADMA, 

2011). Além disso, foi verificado que o extrato etanólico de folhas de M. oleifera 

apresentou atividade antiviral contra o HSV-1 (vírus Herpes simplex tipo 1), inibindo o 

desenvolvimento do vírus in vitro, em ensaio de formação de placas, prolongando o 

tempo médio de sobrevivência e reduzindo a mortalidade de camundongos infectados 

com o HSV-1 (LIPIPUN et al., 2003). 

Diversos componentes presentes nas sementes podem agir como agentes 

antimicrobianos (CHEN, 2009). Foi mostrado que extratos (etanólico e aquoso) de 

sementes da M. oleifera foram capazes de inibir o crescimento de bactérias das espécies 

Bacillus subitilis, Escherichia coli, Pasturella multocida, Pseudomonas aeruginosa e 

Staphylococcus aureus e Vibrio cholerae (CÁCERES et al., 1991; JABEEN et al., 
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2008; VIERA; CHAVES; VIÉGAS, 2010). Foram também demonstrados efeitos 

antifúngicos contra as espécies Basidiobolus haptosporus, B. ranarum, Candida 

albicans, Colletotrichum gloeosporioides, C. musae, Fusarium solani, F. oxysporum, 

Microsporum canis, Rhizopus solani, Trichophyton rubrum e T. mentagrophytes 

(NWOSU; OKAFOR, 1995; JABEEN et al., 2008; ROCHA et al., 2011; GIFONI et al., 

2012). Além dos efeitos antimicrobianos, efeitos larvicida contra o mosquito Aedes 

aegypti (FERREIRA et al., 2009) e nematicida contra o Meloidogyne incognita 

(ONYEKE; AKUESHI, 2012) foram observados. 

Muitas das propriedades citadas acima da M. oleifera têm sido relacionadas às 

suas sementes e estas, naturalmente, estão encerradas em um tegumento trialado que, 

por sua vez, está envolto por um fruto comprido em forma de vagem (RAMOS et al., 

2010; RICO et al., 2010). Segundo Gallão, Damasceno e Brito (2006), na composição 

química das sementes de M. oleifera, para cada 100 g de farinha há o equivalente a 39,3 

g de proteínas (TABELA 1). 

Sendo, portanto, as sementes de M. oleifera constituídas de quase 40% de 

proteínas, há a possibilidade de que tais macromoléculas estejam envolvidas com várias 

das propriedades atribuídas a esta parte da planta. Agrawal, Shee e Sharma (2007) 

purificaram das sementes de M. oleifera uma proteína catiônica de 66,0 kDa, com 

atividade de floculação de partículas suspensas em água. Ademais, várias moléculas 

proteicas com outras propriedades foram isoladas de sementes de M. oleifera. Makkar e 

Becker (1997) sugeriram que propriedades antinutricionais inerentes às sementes dessa 

espécie podem estar associadas a uma lectina. Porém essa hipótese só foi confirmada 

após a descoberta de duas lectinas hemaglutinantes básicas chamadas cMol (30 kDa) e 

WSMoL (20 kDa), termoestáveis e com atividade nas faixas de pH 4.0-9.0 e de 4.5-9.5, 

respectivamente (SANTOS et al., 2009; ROLIM et al. 2011). Além de lectinas, têm 

sido identificadas em sementes de M. oleifera duas proteínas ligantes à quitina, sendo 

uma delas chamada de Mo-CBP4 propriedades anti-inflamatória e antinociceptiva 

(PEREIRA et al., 2011) e a outra Mo-CBP3 com propriedades de defesa da planta 

contra fungos fitopatogênicos, sendo ainda a incluindo a Mo-CBP3, uma proteína 

termoestável e floculante (GIFONI et al., 2012). 
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Tabela 1 - Composição química das sementes de Moringa oleifera  
 

 

Constituintes Semente 

Umidade (%) 6,3 

Açúcares solúveis (g/100g) 3,14 

Oligossacarídeos (g/100g) 3,31 

Amido (g/100g) 6,02 

Proteínas (g/100g) 39,3 

Lipídeos (g/100g) 18,8 

    Fonte: GALLÃO; DAMASCENO; BRITO (2006). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 
 

2.2 – Mecanismos de Defesa Vegetal 

 

As plantas, em seus ambientes naturais, estão constantemente cercadas por 

inúmeros inimigos potenciais, incluindo insetos, nematoides e fungos fitopatogênicos. 

Em consequência de sua imobilidade, as plantas precisam, constantemente, estar 

preparadas para impedir infecções ou mesmo sua morte. Nesse contexto, para se 

proteger dos impactos negativos causados por estirpes de fungos causadores de doenças, 

as plantas utilizam meios capazes de deter tais agentes nocivos (MARCHIVE et al., 

2013), incluindo as estruturas físicas protetoras (BUENO; AMBRÓSIO; SOUZA, 2007; 

TON; FLORS; MAUCH-MANI, 2009). A presença de material lipídico, como cutina, 

ceras e suberina, além de outras funções, impede, num primeiro momento, a penetração 

de diversas espécies de fungos e outros fitopatógenos em tecidos vegetais (TON; 

FLORS; MAUCH-MANI, 2009; MÉNDEZ-BRAVO et al., 2011).  

Dependendo da forma de ataque fúngico, as respostas de reconhecimento e os 

mecanismos de defesa desencadeados são distintos (TON; FLORS; MAUCH-MANI, 

2009). Segundo Marchive e colaboradores (2013), a defesa contra fungos 

fitopatogênicos pelas plantas é inicialmente desencadeada por um mecanismo basal 

chamado PTI (PAMP-Triggered Immunity), cuja função é reconhecer moléculas 

associadas ao patógeno, denominadas PAMPs (Pathogen-Associated Molecular 

Patterns). Os PAMPs são moléculas exógenas, ou seja, moléculas de patógenos que 

naturalmente são identificadas por receptores de reconhecimento padrão, PRR (Pattern-

Recognition Receptors), (FLIEGMANN et al., 2004; SCHWESSINGER; ZIPFEL, 

2008). Devido à ocorrência de interações intermoleculares entre um gene de resistência 

(R) presente na planta e de um gene de avirulência dominante presente no patógeno 

(Avr), condiciona-se uma incompatibilidade molecular gene-a-gene (RESENDE; 

SALGADO; CHAVES, 2003). Tal fato induz uma série de respostas que culminam na 

morte celular programada das células lesionadas pelo patógeno, concomitantemente a 

uma reação de hipersensibilidade (HR), que limita quantidades de nutrientes e água, e, 

consequentemente, a proliferação do agente agressor (MARCHIVE et al., 2013). 

Durante a reação de HR, há a constante produção de espécies reativas de oxigênio, 

conhecidos como EROs, incluindo o O2
– . (ânion superóxido), 1O2 (oxigênio singlete), 

H2O2 (peróxido de hidrogênio) e OH . (radical hidroxila) (SIGNORELLI et al., 2013; 

SUN et al., 2013). No entanto, quando uma infecção se estabelece, as plantas 

desenvolvem um segundo sistema de defesa, chamado ETI (Effector-Triggered 
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Immunity), baseado na proteção mediada por proteínas de defesa (DONG et al., 2011). 

Atualmente a classificação das proteínas relacionadas à patogênese (PR-Proteínas) 

inclui 17 classes, como pode ser visto na Tabela 2 (SELS et al., 2008; LAM; NG, 2010; 

BONARDI et al., 2011). Estas proteínas estão organizadas com base na semelhança de 

suas atividades biológicas, bem como das propriedades físico-químicas e na 

similaridade de sequência (FERNANDES et al., 2013). A rigor, tais proteínas não 

constituem uma superfamília, mas sim um conjunto de proteínas não relacionadas, 

geralmente envolvidas nos mecanismos de defesa (BREITENEDER, 2004). Quando 

uma planta sobrevive a lesões causadas por fungos e outros patógenos, muitas vezes, 

esta mostra um aumento na sua resistência a ataques subsequentes em qualquer outro 

tecido contra uma grande variedade de espécies nocivas, sendo este fenômeno chamado 

de Resistência Sistêmica Adquirida, SAR (FU; DONG, 2013). 

Além dos sistemas de defesa PTI e ETI, quando as barreiras naturais das plantas 

são rompidas, ocorre síntese de metabólitos secundários como os terpenos, compostos 

fenólicos e nitrogenados. Acredita-se que essas moléculas sejam derivadas de 

compostos primários que sofreram mutações ocasionais, resultando em substâncias que 

se mostraram tóxicas ou limitadoras para muitos agentes nocivos, incluindo os fungos 

(TAIZ, ZEIGER, 2004). Adicionalmente, muitas respostas de defesa vegetal contras 

fungos são desencadeadas por uma série de mudanças sequenciais altamente 

coordenadas a nível celular, que são parcialmente mediadas por sinais de vários 

compostos como: NPAAs – aminoácidos não proteicos (BELL, 2003; VRANOVA et 

al., 2010), fenóis (WANISKA et al., 2001), ácido salicílico, ácido abscísico, EROS 

(TON; FLORS; MAUCH-MANI, 2009), alérgenos (BREITENEDER; RADAUER, 

2004), saponinas (KUZINA et al., 2009), isoflavonoides, sesquiterpenos, flavonoides, 

terpenoides, cumarinas, sulfitos, glucosídios, taninos, purinas, ácidos graxos orgânicos 

(BARROS et al., 2010), ácido jasmônico, etileno (MÉNDEZ-BRAVO et al., 2011) e 

alcaloides (WATTS; DODSON; REICHMAN, 2011). Cabe salientar que a via de 

defesa vegetal mais conhecida é denominada de rota octadecanoide, na qual é 

desencadeada a produção do ácido jasmônico e de peróxido de hidrogênio (H2O2), uma 

espécie reativa de oxigênio que pode atuar inicialmente como molécula sinalizadora de 

defesa em plantas (SOARES; MACHADO, 2007). 
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Tabela 2 - Famílias de proteínas relacionadas à patogênese (PR-Proteínas) em vegetais 

Família Propriedades Gene 

PR-1 Antifúngica Ypr1 

PR-2 β-1,3-glucanase Ypr2, [Gns2 ('Glb')] 

PR-3 Quitinase tipo I, II, IV, V, VI, VII Ypr3, Chia 

PR-4 Quitinase tipo I, II Ypr4, Chid 

PR-5 Tipo taumatina; Osmotina Ypr5 

PR-6 Inibidor de protease Ypr6, Pis ('Pin') 

PR-7 Endoproteinase Ypr7 

PR-8 Quitinase tipo III Ypr8, Chib 

PR-9 Peroxidase Ypr9, Prx 

PR-10 Proteínas semelhantes à ribonuclease Ypr10 

PR-11 Quitinase tipo I, V Ypr11, Chic 

PR-12 Defensina Ypr12 

PR-13 Tionina Ypr13, Thi 

PR-14 Proteínas relacionadas ao transporte de lipídeos Ypr14, Ltp 

PR-15 Oxalato oxidases Ypr15 

PR-16 Proteínas relacionadas a oxalato oxidase Ypr16 

PR-17 Não conhecida Ypr17 

 Fonte: VAN LOON; REP; PIETERSE (2006); SELS et al. (2008); STANGARLIN et 

al. (2011). 
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2.3 – Proteínas Vegetais de Defesa 

 

Apesar de muitas moléculas participarem do processo de resistência vegetal à 

predação ou infecção, as proteínas têm recebido atenção especial em virtude da 

potencialidade de aplicações na agricultura. 

Nos últimos anos, sequências de DNA codificando diferentes proteínas antifúngicas 

como quitinases e glucanases têm sido isoladas, caracterizadas e incorporadas no 

genoma de importantes espécies cultivadas como arroz, ervilha, trigo, nas quais têm se 

mostrado protetoras contra fungos (EMANI et al., 2003; KUMAR et al., 2004; AMIAN 

et al., 2011; LIU et al., 2012a). Adicionalmente às quitinases e glucanases, outras PR-

proteínas também têm sido utilizadas, como por exemplo, as defensinas. Trabalhos 

recentes têm demonstrado que a superexpressão de uma defensina de rabanete, 

denominada RS-AFP2, em plantas de tomate tem resultado numa redução de 90% dos 

sintomas de doenças causadas por vários fungos de importância agronômica (KOSTOV 

et al., 2009). Outra classe de proteínas que merece destaque são as proteínas 

transferidoras de lípideos (LTP); a superexpressão de duas LTPs de pimentão em 

plantas de tabaco resultou na expressão constitutiva de genes para PR-Proteínas tanto de 

forma local como sistêmica, causando resistência aos fungos Phytophthora nicotianae e 

Pseudomonas syringae pv. Tabaci (SAROWAR et al., 2009). Entretanto, a 

superexpressão de LTP pode ser problemática, uma vez que a ativação de SAR pode 

resultar em crescimento atrofiado, hipersensibilidade à luz e desenvolvimento de lesões 

espontâneas (WALTERS et al., 2007). Boa parte dos trabalhos publicados também 

relata uma maior proteção das plantas a doenças fúngicas, quando essas expressam a 

combinação de dois genes relacionados à defesa, resultando em sinergismo e reduzindo, 

desta maneira, a probabilidade de resistência. Sendo assim, a busca de novas proteínas 

antifúngicas e a caracterização dos genes que as codificam permitem explorar de 

maneira mais eficiente as estratégias de defesa, levando à produção de organismos mais 

resistentes a doenças. 

 

2.3.1 - Proteínas ligantes à quitina de origem vegetal 

 

A quitina é um biopolímero linear e altamente insolúvel formado por ligações β-

14 entre unidades de N-acetil-D-glucosamina (GlcNAc), muito abundante na 



29 
 

 
 

natureza, estando presente em estruturas biológicas de vários organismos como fungos, 

insetos e nematoides (PURUSHOTHAM et al., 2012), além de, existir como um dos 

principais constituintes da parede celular de algumas espécies de bactérias (ECKERT et 

al., 2013). Acredita-se que, devido às plantas estarem constantemente sujeitas a ataques 

de fitopatógenos contendo quitina em sua constituição, muitas delas desenvolveram, ao 

longo de sua evolução, a capacidade de sintetizar proteínas ligantes à quitina e, 

consequentemente, a habilidade de neutralizar a proliferação destes patógenos em 

tecidos vegetais (ASENSIO et al., 2000). Desse modo, estudos têm sugerido que a 

síntese de proteínas ligantes à quitina em plantas tenha um papel muito importante nas 

infecções causadas por patógenos, especialmente por fungos (COLOMBO et al., 2005; 

KAKU et al., 2006). 

Segundo Trindade e colaboradores (2006), muitas das proteínas que se ligam à 

quitina, cujas sequências polipeptídicas são conhecidas, contêm um motivo estrutural 

comum de 30 a 43 resíduos de aminoácidos, com muitas cisteínas e glicinas em 

posições conservadas, sendo este domínio mais conhecido como heveínico. Há, ainda a 

família CBM 50 (Carbohydrate-Binding Modules), que possui um motivo chamado 

LysM (SEIDL-SEIBOTH et al., 2013), capaz de reconhecer e se ligar a resíduos de 

GlcNAc. 

De acordo com Huang, Xie e Gong (2000), as proteínas ligantes à quitina podem 

ser genericamente classificadas nos grupos de peptídeos do tipo heveína, lectinas, 

quitinases e peptídeos do tipo Ac-AMP (peptídeos antimicrobianos de Amaranthus 

caudatus). Muitas lectinas ligantes à quitina foram caracterizadas nos últimos anos, no 

entanto, a lectina do gérmen de trigo (WGA) foi à melhor estudada (BECKMANN; 

MÖLLER; WITTMANN, 2012). No entanto, o maior grupo de lectinas ligante a quitina 

já determinado foi aquelas pertencentes à família das heveínas, assim conhecida por 

possuírem em comum o domínio heveínico como sítio de interação com resíduos de 

quitina. A proteína heveína trata-se de uma merolectina monomérica termoestável de 

5,0 kDa isolada do látex da Hevea brasiliensis, capaz de inibir o crescimento de fungos 

fitopatogênicos (COLOMBO et al., 2005). 

De maneira geral as lectinas de plantas constituem um grupo de gliproteínas com 

habilidade para reconhecer e se ligar de foram reversível a resíduos de carboidratos, 

sendo muitas delas capazes de aglutinar sorotipos de eritrócitos de mamíferos 

aparentemente de forma não específica incluindo, a lectina de Chelidonium majus 

(CMA), a lectina do farelo de arroz (RBM) (TSUDA, 1979) e a aglutinina de Urtica 
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dioica (UDA) (PEUMANS et al., 1985; ISELI et al., 1993), a PL-B, uma lectina de 

Phytolacca americana que além de aglutinar eritrócitos estimula mitoses em linfócitos 

periféricos (YAMAGUCHI et al., 1997), podendo estas lectinas estar envolvidas com o 

papel de defesa do vegetal contra herbívoros. Outras lectinas, no entanto, parecem estar 

envolvidas com a defesa da planta contra o ataque de insetos, como a lectinas do 

Solanum tuberosum (STA) e a lectina do Lycopersicon esculentum (LEL) (RAIKHEL; 

LEE, 1993; CARLINI; GROSSI-DE-SÁ, 2002; TRINDADE et al., 2006). 

Um grupo de pequenas proteínas catiônicas com propriedade de ligação a quitina 

chamadas genericamente de defensinas, ricas em cisteínas incluindo, a avesina A, Ee-

CBP, MsDef1 e MtDef4, PhDef1, PhDef2, Pn-AMP1 e Pn-AMP2 com 37, 36, 45, 54, 

31, 27, 41 e 40 resíduos de aminoácidos, respectivamente, apresentaram potentes 

atividades inibitórias de crescimento contra vários fungos (VAN DEN BERGH et al., 

2002; LEE et al., 2003; LI; CLAESON, 2003; SAGARAM et al., 2011; GHAG et al., 

2012). 

Ademais, as quitinases, um grupo de proteínas ligantes à quitina tem atraído 

atenção de pesquisadores e indústrias de farmacêuticas e de biotecnologia devido em 

todo o mundo devido a sua capacidade de hidrolisar resíduos de quitina (CHEONG et 

al., 2000; SELITRENNIKOFF, 2001; YE; NG, 2005). Além disso, foi desmonstrado 

que estas proteínas possuem importantes funções de defesa em plantas contras uma 

grande variedade de fungos fitopatogênicos (HUANG; XIE; GONG, 2000; YANG; 

GONG, 2002). 

Estruturas elucidadas de receptores de quitina existem apenas para Arabidopsis 

thaliana e Oryza sativa. Em A. thaliana, tanto os receptores RLK (Receptor-Like 

Protein Kinase) como os CERK1 (Chitin Elicitor Receptor Kinase) apresentam três 

domínios LysM, ambos voltados para a região extracelular (WAN et al., 2008; LIU et 

al., 2012b; KOUZAI et al., 2013). As proteínas LYP4 e LYP6 (Lysin Motif-Containing 

Proteins), além de outra proteína homóloga à CEBiP (Chitin Elicitor-Binding Protein) e 

a proteína OsCERK1 foram identificadas em arroz e todas elas desencadearam sinais 

adicionais em presença de fragmento de quitina (SHIMIZU et al., 2010; LIU et al., 

2012a). A CEBiP é uma glicoproteína ancorada à membrana celular que contém dois 

domínios LysM de alta afinidade a fragmentos de quitina. 

Nos últimos anos a indústria biotecnológica tem procurando intensificar a 

produção de proteínas e de outros produtos, em grande escala e de forma eficiente, a fim 

de obter plantas resistentes a diferentes fitopatógenos. Para esse intuito, os 
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microrganismos incluindo bactérias e leveduras são consideradas “fábricas biológicas” 

de primeira escolha para essas biomoléculas. No entanto, para que isso seja viável, é 

necessário o conhecimento prévio detalhado sobre as propriedades moleculares, 

estruturais, biológicas e fisiológicas da proteína em questão no sistema de defesa 

vegetal.  

No presente trabalho daremos destaque especial à proteína ligante à quitina Mo-

CBP3, isolada de sementes de M. oleifera, segundo protocolo descrito por Gifoni et al. 

(2012). Apesar dos avanços na sua caracterização, o modo de ação de Mo-CBP3 ainda 

não é compreendido completamente. Mo-CBP3 parece ter influência sobre as bombas de 

prótons (H+-ATPase) presentes na membrana celular, além de causar deformações na 

parede de células de fungos fitopatogênicos, tal como o F. solani. Espectrometria de 

massas e PAGE-SDS mostram que Mo-CBP3 é formada por duas cadeias polipeptídicas, 

em torno de 4,1 kDa e 8,3 kDa. Diante do exposto, este trabalho tem por principal 

objetivo caracterizar a região codificadora da proteína Mo-CBP3 presentes em sementes 

M. oleifera, através de ferramentas computacionais destinadas para esse fim, com vista 

à sua aplicação biotecnológica contra fungos fitopatogênicos em cultura vegetais. 
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3 – OBJETIVOS 

 

3.1 – Geral 

 

Amplificar a região codificadora da proteína ligante à quitina Mo-CBP3, expressa 

em sementes de Moringa oleifera, bem como clonar os fragmentos, determinar a 

sequência dos nucleotídeos, e predizer in silico características estruturais desta proteína 

por meio da utilização de ferramentas de bioinformática. 

 

3.2 – Específicos 

 

 Otimizar as técnicas de isolamento e purificação do RNA total a partir de 

sementes de M. oleifera; 

 

 Amplificar a região codificadora da proteína Mo-CBP3 a partir do cDNA, obtido 

pela técnica baseada em PCR-RACE 5’; 

 

 Clonar e sequenciar a região codificadora da proteína Mo-CBP3; 

 

 Comparar e analisar as sequências de nucleotídeos obtidas e as sequências 

aminoácidos deduzidas para a Mo-CBP3 com sequências disponíveis em bancos 

de dados públicos; 

 

 Obter a modelagem da estrutura tridimensional da proteína deduzida por 

homologia. 
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4 – MATERIAIS 

 

4.1 – Sementes 

 

As sementes utilizadas, neste trabalho, foram obtidas a partir de frutos de Moringa 

oleifera, coletados após 65 dias da antese, de árvores geolocalizadas nas coordenadas -

3º 44’ 27.28’’ S, -38º 34’ 34.60’’ W, no Campus do Pici, da Universidade Federal do 

Ceará (UFC), por ser de fácil acesso, além de haver sido registrada em Voucher sob o 

número EAC-54.112, sendo posteriormente depositadas no Herbário EAC (Prisco 

Bezerra) desta mesma Universidade. 

  

4.2 – Bactérias 

 

Escherichia coli TOP 10 F’ foi utilizada como hospedeiro de clonagem e nos 

experimentos de clonagem do gene da proteína ligante à quitina Mo-CBP3 de sementes 

de M. oleifera. 

 

4.3 – Plasmídeo 

 

O vetor de expressão pGEM-T Easy (3015 pb, Promega) foi utilizado como vetor 

de clonagem em células de E. coli. 

 

4.4 – Enzimas 

 

Fosfatase alcalina de intestino de bezerro, RT-MMLV, pirofosfatase ácida do 

tabaco e T4 RNA ligase foram adquiridas da Ambion, Life Tecnology. DNase, Taq 

DNA polimerase e T4 DNA ligase foram obtidas da Promega Corporation. EcoRI foi 

adquirida da Thermo Scientific. 

 

4.5 – Oligonucleotídeos 

 

 Os oligonucleotídeos sintéticos usados como iniciadores nas reações de PCR, 

PCR-RACE e de sequenciamento foram: primer upstream (Mo-For 5’-GCTGA 

TGGCG ATGAA TGAAC ACTG-3’), primers downstream (Mo-RevA 5’-CACGG 
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GGTAC ATTTG AGCAA CTAG-3’; Mo-RevB 5’-AGCTT CGAGC TCTAC GAACA 

CACA-3’ e Mo-RevC 5’-GTTAC ACCGC TAGTG GCTCT CGTC-3’), todos da  

Eurofins MWG/Operon. Os oligonucleotídeos usados para o sequenciamento foram o 

M13 Upstream 5’-GTTTT CCCAG TCACG ACGTT GTA-3’ e o M13 Downstream  

5’-GAGCG GATAA CAATT TCACA CAGG-3’, ambos da adquiridos da empresa 

Exxtend solução em Oligos. Além desses, foram utilizados os oligonucleotídeos 

presentes no kit FirstChoice RLM-RACE (Ambion, Life Tecnology), sendo eles: 5' 

RACE Outer Primer 5’-GCTGA TGGCG ATGAA TGAAC ACTG-3’ e seu adaptador 

5' RACE Adapter 5’-GCUGA UGGCG AUGAA UGAAC ACUGC GUUUG CUGGC 

UUUGA UGAAA-3’, bem como os Random decamers. 

 

4.6 – Reagentes e kits 

 

Kit Concert™ Plant RNA Reagent, meio de cultura LB ágar, carbenicilina, 

estreptomicina, indutor de crescimento isopropil-β-D-tiogalactopiranosídeo e os 

marcadores de massa molecular  φX174 DNA/Hae III e λDNA/Hind III fragments foram 

adquiridos da Invitrogen. Os outros marcadores moleculares Gene Ruller Express DNA 

ladder e Ladder 1 kb foram provenientes da Fermentas  e Ludwig Biotec, 

respectivamente. O kit FirstChoice® RLM-RACE e inibidor de RNAse foram 

provenientes da Ambion, Life Technology, USA. O kit GFXTM PCR DNA and Band 

Purification foram oriundos da GE Healthcare, enquanto o kit miniPrep RNAeasy Mini 

Kit foram adquiridos da Axigen Biosciences e Quiagen, respectivamente. Todos os 

demais reagentes utilizados foram de grau analítico e adquiridos comercialmente. 
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5 – METODOLOGIA 

 

5.1 – Coleta dos frutos de Moringa oleifera 

 

Os frutos de M. oleifera foram coletados das árvores aos 65 dias após a antese 

(FIGURA 2), imediatamente postos em contato com nitrogênio líquido e estocados em 

ultrafreezer a – 80 ºC. Aproximadamente 10 sementes, ainda em contato com nitrogênio 

líquido, foram pulverizadas com auxílio de pistilo e almofariz. Amostras de 100 mg de 

sementes em pó foram armazenadas em microtubos do tipo eppendorf  (1,5 mL) e 

estocadas a – 80 ºC, até o momento da extração do DNA genômico e do RNA total. 

 

5.2 – Extração do DNA genômico 

 

Para a extração do DNA, a 100 mg de sementes pulverizadas contidas no 

microtubo foi adicionado 1 mL de SDS 20%/PVP 1% e, em seguida, a mistura foi 

incubada a 65 ºC por 30 min, sendo homogeneizada a cada 5 min. A seguir, RNase A 

(20 µg/mL) foi acrescentada à mistura e a mesma incubada a 37 ºC sob agitação orbital 

(100 rpm), durante 20 min. À mistura foi adicionado 0,4 mL de clorofórmio. Após 

centrifugada (13.000 x g, 3 min), a fase aquosa foi transferida para um microtubo estéril 

e à mesma foi adicionado 0,4 mL de cloreto de lítio 7,5 M. A mistura foi incubada por 

20 min em banho de gelo seguido de centrifugação (13.000 x g, 3 min). Ao 

sobrenadante foi adicionado 1 mL de isopropanol. Após homogeneização por inversão, 

o precipitado foi coletado por centrifugação (13.000 x g, 1 min), lavado com etanol 70% 

e seco ao ar. O DNA precipitado foi reidratado com 80 µL de tampão TE (Tris-HCl 10 

mM, pH 8,0, EDTA 1 mM). Este protocolo está sumarizado na FIGURA 3. 

 

5.2.1 – Quantificação do DNA genômico 

 

A quantificação do DNA total foi realizada em NanoDrop 2000 (Thermo 

Scientific), sendo considerada uma unidade de DO260nm equivalente a 50 µg/mL. O grau 

de pureza foi determinado com base na relação de absorbância A260nm/A280nm. Para essa 

análise, foi empregado 1 µL da amostra do DNA genômico. 

 

 



Figura 2 – Fruto de Moringa oleifera

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moringa oleifera coletado após 65 dias da antese 

                                                                           Foto: José Ednésio da Cruz Freire.
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Foto: José Ednésio da Cruz Freire. 



Figura 3 – Esquema geral de purificação do DNA genômico de sementes de 

oleifera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema geral de purificação do DNA genômico de sementes de 
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Esquema geral de purificação do DNA genômico de sementes de Moringa 
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5.2.2 – Amplificação do DNA genômico baseado na técnica da PCR 

 

A fim de amplificar a região codificadora da proteína Mo-CBP3, a 2.500 ng de 

DNA purificado foram adicionados 2,0 µL de tampão da enzima GoTaq DNA 

polimerase flexi (Promega®), 1,6 µL de MgCl2, 0,4 µL de dNTP, 0,8 µL de primer 

upstream ( Mo-For 5’-GCTGA TGGCG ATGAA TGAAC ACTG-3’), 0,8 µL de primer 

downstream (Mo-RevA 5’-CACGG GGTAC ATTTG AGCAA CTAG-3’; Mo-RevB 

5’-AGCTT CGAGC TCTAC GAACA CACA-3’ e Mo-RevC 5’- GTTAC ACCGC 

TAGTG GCTCT CGTC -3’)  na concentração de 5 mM, 0,15 µL de GoTaq DNA 

polimerase (Promega®) e água (q.s.p.) livre de RNAse, para um volume final de 20 µL 

(TABELA 3). 

A amplificação foi realizada em termociclador (MJ Research PTC-200 Thermo 

Cycle), ocorrendo uma etapa de desnaturação inicial a 95 ºC por 5 min e 33 ciclos 

subsequentes de desnaturação a 95 ºC por 1 min, seguida de pareamento a 60 ºC por 1,5 

min e extensão a 72 ºC por 1,5 min. Após completar os 33 ciclos, uma etapa de extensão 

final a 72 ºC, durante 15 min foi procedida (TABELA 4). Os produtos obtidos foram 

analisados através de eletroforese em gel de agarose 1,5% e visualizados com brometo 

de etídio (Sambrook et al., 1989). A captura da imagem foi realizada com auxílio de luz 

ultravioleta (302nm) em um transiluminador (MacrovueTM Transluminator, Pharmacia 

Biotec). 

 

5.3 – Extração do RNA total 

 

O RNA total das sementes de M. oleifera foi obtido com o reagente Concert 

Plant Reagent (Invitrogen®), seguindo o procedimento descrito a seguir. À amostra 

pulverizada, foi adicionado o reagente de extração, na proporção de 0,5 mL do reagente 

para cada 0,1 g de semente pulverizada. Em seguida, o material foi vigorosamente 

agitado (vórtex) e centrifugado a 12.000 x g (Eppendorf® MiniSpin, Model 533), 

durante 2 min, à temperatura ambiente. Por conseguinte, o sobrenadante foi transferido 

para um microtubo de 1,5 mL estéril e a ele adicionado 0,1 mL de NaCl 5 M, sendo, em 

seguida, homogeneizado. Logo após, à mistura foi adicionado 0,3 mL de clorofórmio, 

homogeneizado e centrifugado a 12.000 x g, por 10 min, à temperatura ambiente. O 

sobrenadante  foi   transferido   para  um  novo  microtubo  estéril  e  a  ele  adicionado  
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Tabela 3 - Reagentes e volumes utilizados na reação da PCR  

 

Componentes 
Volume (µL) 

RevA RevB RevC 

10X Green GoTaq® Reaction Buffer  2 2 2 

MgCl2 1,6 1,6 1,6 

dNTP mix  0,4 0,4 0,4 

Primer Upstream 5’-GCTGATGGCGATGAATGAACACTG-3’ 0,8 0,8 0,8 

Primer Downstream 5’-CACGGGGTACATTTGAGCAACTAG-3’ 0,8 - - 

Primer Downstream 5’- AGCTTCGAGCTCTACGAACACACA-3’ - 0,8 - 

Primer Downstream 5’-GTTACACCGCTAGTGGCTCTCGTC-3’ - - 0,8 

GoTaq® DNA Polymerase 0,15 0,15  0,15  

cDNA (3.000 ng) 2 2 2 

Água livre de nuclease (q.s.p 20 µL) 
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Tabela 4 – Condições utilizadas para a amplificação da região codificante da proteína 

ligante à quitina Mo-CBP3 de sementes de Moringa oleifera 

 

  Estágio Repetição Temperatura Tempo 

Desnaturação inicial 1 1 95 ºC 5 min 

Amplificação 2 33 

95 ºC 1 min 

60 ºC 1:30 min 

72 ºC 1:30 min 

Extensão final 3 1 72 ºC 15 min 
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isopropanol na relação de 1:1 (v/v) e deixado incubando a temperatura ambiente durante 

10 min. A amostra foi centrifugada nas mesmas condições e a fase aquosa descartada. O 

precipitado de RNA total foi submetido a uma lavagem utilizando solução de etanol a 

75% (1 mL de etanol para cada 0,5 mL do reagente de extração) e centrifugado a 12.000 

x g por 1 min à temperatura ambiente. A fase aquosa foi descartada. O precipitado de 

RNA total foi seco ao ar e, em seguida, hidratado com 30 µL de água livre de RNAse. A 

quantificação da amostra de RNA total foi realizada conforme o item 5.2.1, sendo 

considerado uma unidade de DO260nm equivalente a 40 µg/mL. Para essa análise, foi 

empregado 1 µL da amostra de RNA total. 

 

5.3.1 – Análise da integridade do RNA total 

 

A integridade da amostra de RNA total foi constatada por eletroforese em 

condição desnaturante. Imediatamente antes da eletroforese foi preparada a reação, para 

um volume de 10 µL, adicionando-se 60% (v/v) de azul de bromofenol [0,25% (m/v), 

glicerol 30% (v/v), preparados com tampão TE (Tris-EDTA)], 1 µL de brometo de 

etídio (1 mg/mL) e 3 µL da amostra de RNA. Em seguida, a amostra foi aplicada em gel 

de agarose 1,2% preparado com tampão TBE (Tris-borato 0,04 M, EDTA 1 mM) 10%. 

As bandas correspondentes às subunidades 28 S e 18 S do RNA ribossomal foram 

visualizadas por meio de um transiluminador (Gel Transilluminator Bio-Rad) de UV e 

uma câmera acoplada ao microcomputador dotado de software de captura e análise de 

imagens. Após análise, a amostra foi armazenada a –80 °C. 

 

5.3.2 – Tratamento do RNA total com DNase 

 

A fim de reduzir a presença de DNA genômico na amostra do RNA total, 

amostras de 10 µg de RNA total foram padronizadas para um volume final de 30 µL. 

Cada alíquota foi tratada com 10 U da enzima DNase (RQ1 DNAse, Promega®) e 3 µL 

de tampão da enzima 10x, a 37 ºC, durante 30 min. Para inativar a ação da DNAse, após 

a incubação, às alíquotas foram adicionados 3 µL da enzima RQ1 DNAse Stop Solution 

(Promega®) e o conjunto incubado a 65 ºC por 10 min. Em seguida, o RNA total tratado 

foi estocado a –20 ºC, até o momento da purificação do RNA total. 
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5.3.3 – Purificação do RNA total 

 

A purificação do RNA total foi realizada usando o RNAeasy Mini Kit (Quiagen), 

conforme descrito a seguir. Primeiramente, o volume das alíquotas foi ajustado para 100 

µL com água livre de RNase. Em seguida, foram adicionados 350 µL de tampão RLT 

(composto com tiocianato de guanidina, um sal capaz de inativar RNAses) e 250 µL de 

etanol (100%), ambos homogeneizados, respectivamente. A mistura (700 µL) foi 

imediatamente transferida para uma coluna (RNAeasy Mini Spin Column) acoplada a 

um microtubo de 2 mL e centrifugados a 8.000 x g (Eppendorf® MiniSpin, Model 533), 

durante 15 seg, à temperatura ambiente. O filtrado foi descartado. A amostra foi 

concentrada pela adição de 500 µL do tampão RPE (composto com álcool) e 

centrifugada nas mesmas condições anteriores. O filtrado foi descartado. Em seguida, 

foi adicionado tampão RPE no mesmo volume anterior e centrifugado a 8.000 x g, à 

temperatura ambiente, por 2 min, e descartado o filtrado. Para a eluição do RNA total, a 

coluna foi imediatamente transferida para um novo microtubo (1,5 mL) estéril e a ela 

foram adicionados 30 µL de água livre de RNAse. O RNA purificado foi recuperado 

através de centrifugação de 8.000 x g, à temperatura ambiente, durante 1 min. O RNA 

purificado foi estocado a -80 ºC, até o momento da síntese da primeira fita de cDNA. 

 

5.4 – Síntese da primeira fita de cDNA 

 

5.4.1 – Tratamento do RNA total com a enzima CIP (Calf Intestine Alkaline 

Phosphatase) 

 

Inicialmente, ao RNA total purificado (10.000 ng) foram adicionados 2 µL de 

tampão CIP 10x, 2 µL da enzima CIP e água livre de RNAse para um volume final de 

20 µL. A mistura foi gentilmente homogeneizada e incubada a 37 ºC, durante 1 h. Em 

seguida, à mistura foram acrescentados 15 µL de solução de acetato de amônio, 150 µL 

de fenol:clorofórmio (1:1; v/v) e 115 µL de água livre de RNAse. A mistura foi 

homogeneizada e centrifugada a 10.000 x g, à temperatura ambiente, durante 5 min. A 

fase aquosa foi transferida para um microtubo de 1,5 mL livre de RNAse e adicionados 

150 µL de clorofórmio. Em seguida, a mistura foi homogeneizada e centrifugada nas 

mesmas condições anterior. O sobrenadante foi descartado e ao pecipitado foram 

adicionados 150 µL de isopropanol. Após agitação em vórtex, a mistura foi incubada 
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em banho de gelo, durante 10 min. Depois de incubada, a amostra foi imediatamente 

centrifugada a 13.500 x g, por 20 min, à temperatura ambiente. Após o descarte do 

sobrenadante, o precipitado formado foi lavado com 500 µL de uma solução de etanol 

70% e centrifugado nas mesmas condições citadas acima. O sobrenadante foi 

descartado. Finalmente, o RNA precipitado foi tratado com a enzima CIP e eluído em 

10 µL de água livre de RNAse e estocado a –20 ºC, até o momento do tratamento com a 

enzima TAP. 

 

5.4.2 – Tratamento do RNA total com TAP (Tobacco Acid Pyrophosphatase) 

 

Após o tratamento do RNA total com a enzima CIP, sucedeu-se ao tratamento 

com a enzima TAP, de acordo com o protocolo descrito a seguir. Inicialmente, ao RNA 

total tratado com CIP (7.000 ng) foram adicionados 1 µL de tampão TAP 10x, 2 µL da 

enzima TAP e água livre de RNAse para um volume final de 10 µL. A mistura foi 

gentilmente homogeneizada e incubada a 37 ºC, durante 1 h. Em seguida, foi estocada a 

–20 ºC, até a realização da reação de ligação do adaptador (oligonucleotídeo adaptador 

de 45 pb) ao RNA tratado com as enzimas CIP e TAP. 

 

5.4.3 – Reação de Ligação (5’ RACE Adapter Ligation) 

 

Previamente, a 3.500 ng de RNA total tratado com as enzimas (CIP/TAP), foram 

adicionados 1 µL do adaptador 5’ RACE (5'-GCUGA UGGCG AUGAA UGAAC 

ACUGC GUUUG CUGGC UUUGA UGAAA-3'), 1 µL de tampão RNA ligase 10x, 2 

µL da enzima T4 RNA ligase e água livre de RNAse para um volume final de 10 µL. A 

mistura foi gentilmente homogeneizada e incuba a 37 ºC, durante 1 h. Em seguida, foi 

estocada a –20 ºC, até o momento da reação com a transcriptase reversa (RT-PCR). 

 

5.4.4 – Transcriptase Reversa – RT-PCR  

 

A primeira fita de cDNA foi sintetizada por meio de uma reação de polimerização, 

catalisada pela transcriptase reversa Moloney Murine Leukemia Virus Reverse 

Transcriptase (M-MLV RT), conforme protocolo descrito a seguir. Inicialmente, a 

8.000 ng de RNA ligado ao adaptador 5’ RACE foram adicionados 4 µL de dNTPs, 2 

µL  de  Random   Decamers  (primers   constituídos  de  10  pb),  2  µL  de  tampão  da 
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Tabela 5 – Reagentes e volumes utilizados na reação de RT-PCR 

 

Componentes Volume (µL) 

RNA/adaptador 2  

dNTP mix 4  

Random decamers 2  

Tampão da transcriptase reversa 10x  2  

Inibidor de RNase 1  

M-MLV RT (transcriptase reversa) 1  

Água livre de nuclease 8  
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transcriptase reversa 10x, 2 µL de inibidor de RNAse, 1 µL de enzima M-MLV RT e 

água   livre  de  RNAse  para  um  volume final  de 20 µL  (TABELA 5).  A mistura foi  

gentilmente homogeneizada e incubada a 50 ºC, durante 1 h. Em seguida, uma alíquota 

de cDNA sintetizado foi analisado através de eletroforese em gel de agarose a 1,2% em 

tampão TBE, seguida da visualização por meio de um transluminador de UV e uma 

câmera acoplada ao microcomputador dotado de software de captura e análise de 

imagens. Os cDNAs foram estocados a –20 ºC, até o momento da reação de PCR para 

5’ RLM-RACE. 

 

5.5 – Amplificação da região codificadora da proteína Mo-CBP3  

 

5.5.1 – Reação de PCR-RACE 

 

De antemão, a 3.000 ng de cDNA, foram adicionados 5 µL de tampão da enzima 

GoTaq DNA polimerase (Promega®), 4 µL de dNTP, 2 µL de primer upstream (5’-

GCTGA TGGCG ATGAA TGAAC ACTG-3’), 4 µL de primer downstream (Mo-RevA 

5’-CACGG GGTAC ATTTG AGCAA CTAG-3’, Mo-RevB 5’-AGCTT CGAGC 

TCTAC GAACA CACA-3’; Mo-RevC 5’-GTTAC ACCGC TAGTG GCTCT CGTC-

3’) e 0,25 µL de GoTaq DNA polimerase (Promega®) e água livre de RNAse para um 

volume final de 50 µL (TABELA 6). A amplificação foi realizada nas mesmas 

condições apresentadas na Tabela 4. Os produtos obtidos foram analisados através de 

eletroforese em gel de agarose 1,2% e visualizados com brometo de etídio. A captura da 

imagem foi realizada com auxílio de luz UV (302nm) em um transiluminador 

(MacrovueTM Transluminator, Pharmacia Biotec). 

 

5.5.2 – Purificação dos produtos de PCR-RACE 

 

Para a purificação do material amplificado foi usado o kit de purificação 

Invitrogen PureLinkTM PCP, seguindo o procedimento descrito a seguir. Inicialmente, 

400 µL de PureLinkTM Binding Buffer com isopropanol foram misturados a 100 µL do 

produto de reação de PCR (Nested PCR) e homogeneizado bem. Em seguida, a mistura 

foi transferida para uma coluna (PureLinkTM Spin Column), previamente acoplada a um 

microtubo de 2 mL e centrifugada a 10.000 x g, durante 1 min, à temperatura ambiente. 

O filtrado foi  descartado. À  coluna,  contendo a amostra, foram adicionados 650 µL de 
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Tabela 6 – Reagentes e volumes utilizados na reação de PCR-RACE 

 

Componentes Volumes (µL) 

Green GoTaq® Reaction Buffer 5x 2 

dNTP mix 4 

Primer upstream 5’-GCTGATGGCGATGAATGAACACTG-3’ 2 

Primer downstream 5’- CACGGGGTACATTTGAGCAACTAG-3’ 4 

GoTaq® DNA Polymerase 0,25 

cDNA (3.000 ng) 1 

Água livre de nuclease (q.s.p 50 µL)  
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Wash Buffer, seguida de uma centrifugação nas mesmas condições anteriores. Após o 

filtrado  ser  descartado,  o sistema  foi  novamente  centrifugado a 13.000 x g, durante 3 

min, a fim de remover todos os resíduos de Wash Buffer. Para a eluição de DNA, a 

coluna foi previamente transferida para um microtubo de 1,5 mL (PureLinkTM Elution 

Tube) estéril, à qual foram adicionados 30 µL de Buffer Elution (Tris-HCl 10 mM, pH 

8,5), com incubação por 1 min, à temperatura ambiente. Em seguida, a amostra foi 

centrifugada a 13.000 x g, durante 2 min, à temperatura ambiente. O DNA purificado 

foi quantificado conforme descrito no item 5.2.1. e armazenado a – 20 ºC para uso 

posterior. 

 

5.5.3 – Subclonagem em vetor plasmidial 

 

A subclonagem ds produto obtido foi realizada em vetor plasmidial, utilizando o 

sistema pGEM-T Easy  (FIGURA 4). Primeiramente, as amostras (as siglas RevA, 

RevB e RevC foram adotadas em referência aos primers reverse usados neste trabalho, 

sendo estas adotadas para designar cada uma das amostras objeto deste estudo, e serão 

doravante empregadas neste manuscrito) foram ajustadas para uma concentração de 10 

ng/µL, usando como agente eluente Tris-HCl 10 mM, pH 8,5, fornecido pelo kit de 

purificação Invitrogen PureLinkTM PCP. Em seguida, foram adicionados 5 µL de 

tampão de ligação 2x (Tris-HCl 60 mM, MgCl2 20 mM, ditiotreitol 20 mM, adenosina 

trifosfato 2 mM, polietilenoglicol 10%), 3 µL de amostra, 1 µL da enzima T4 DNA 

ligase, 1 µL (50 ng/µL) do plasmídeo pGEM-T Easy. O material foi incubado durante 

16 h a 4 ºC. O produto de subclonagem foi utilizado para transformação de Escherichia 

coli. 

As células de E. coli foram previamente tornadas competentes pelo método de 

eletroporação descrito a seguir. Células eletrocompetentes de E. coli foram preparadas 

da cepa TOP10 F’. Para esse propósito, 100 µL de uma cultura estoque mantida em 

glicerol, a –80 ºC, foram inoculados em uma placa de Petri, contendo 25 mL de LB ágar 

(peptona de caseína 1,0%, extrato de levedura 0,5%, NaCl 1,0%, pH 7,2), 

estreptomicina (50 µg/mL) e carbenicilina (100 µg/mL). As bactérias foram incubadas a 

37 ºC por 16 h. Com auxílio de ponteiras estéreis, colônias isoladas foram então 

inoculadas em 10 mL de caldo Luria Bertani (LB), contendo estreptomicina (50 

µg/mL),  em  frascos  erlenmeyers  de  50  mL.  As  bactérias  (pré-inóculo)  contidas no  
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Figura 4 – Mapa do vetor de clonagem pGEM T-easy, destacando os diversos sítios de 

restrição de diferentes enzimas, a região do gene que confere resistência à 

ampicilina e o gene lacZ 
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frasco foram cultivadas a 37 ºC, durante 16 h, sob agitação orbital constante a 200 rpm 

(Certomat® IS, Sartorius). Após esse tempo, 5 mL do pré-inóculo foram transferidos 

para  500 mL  de  meio  YT  (peptona  de  caseína 1,6%, estrato de levedura 1,0%, NaCl 

0,5%, pH 7,2), 2x, onde as células  bacterianas  foram  novamente  cultivadas sob  

agitação nas mesmas condições. Passado esse tempo, as células foram incubadas em 

banho de gelo durante 30 min, transferidas para tubos de centrífuga de 50 mL 

previamente resfriados e submetidos à centrifugação a 6.000 x g, a 4 C, por 10 min 

(Centrífuga Sorvall RC5B Plus, Rotor SS-34). O sobrenadante foi descartado e o 

precipitado celular lavado três vezes com glicerol 10% gelado, sendo os volumes de 

glicerol 40 mL, 40 mL e 30 mL, respectivamente. As culturas foram centrifugadas nas 

mesmas condições anteriores, após cada lavagem. Depois de lavadas, as células 

bacterianas foram resuspendidas gentilmente em 200 µL de meio líquido GYT (glicerol 

10%, extrato de levedura 0,125%, triptona 0,25%, pH 7,0). Alíquotas de 50 L de 

células eletrocompetentes foram distribuídas em microtubos (gelados) estéreis de 1,5 

mL e armazenadas a –80 C, até a etapa de eletroporação. O controle positivo do 

método foi obtido através de uma reação de transformação de bactérias competentes, 

utilizando uma solução contendo plasmídeos circulares (pGEM-T Easy) purificados e de 

concentração previamente estabelecida. 

 

5.5.4 – Transformação 

 

Para transformação das células bacterianas competentes, foram usados 50 µL de 

células TOP10 F’ e 10 µL de cada ligação (item 5.5.3). O sistema foi gentilmente 

homogeneizado e incubado no gelo por 10 min. Em seguida, as suspensões bacterianas 

foram transferidas para cubetas de 2 mm e eletroporadas (Electroporator 2510, 

Eppendorf) sob tensão de 2.500 V, durante 15 seg. Imediatamente foi adicionado às 

cubetas 1 mL de meio SOC [1 mL de meio SOB (triptona 2%, m/v; extrato de levedura 

0,5%, m/v; NaCl 10 mM, KCl 2,5 mM, MgCl2 10 mM, glucose 20 mM, pH 7,0), 40 µL 

de glicose 20%, 40 µL de cloreto de magnésio 1 M], previamente aquecido a 37 ºC, e 

homogeneizado gentilmente. Em seguida, as suspensões foram transferidas para tubos 

Falcon (15 mL) estéreis e cultivadas sob agitação orbital a 150 rpm, durante 1 h, a 37 

ºC. 
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5.5.5 – Seleção dos clones e purificação dos plasmídeos 

 

Alíquotas de 50 µL de bactérias transformadas foram plaqueadas em meio LB-

ágar (peptona 10 g, extrato de levedura 5 g, NaCl 5 g, q.s.p. 1 L), contendo 

estreptomicina (50 µL/mL), carbenicilina (100 µL/mL), isopropil-β-D-tiogalactosídeo 

(IPTG, 100 µL/mL) e 5-bromo-4-cloro-indoil-β-D-galactosídeo (X-GAL, 80 µL/mL) e 

incubadas a 37 ºC, durante 16 h. Os produtos de amplificação foram visualizados em gel 

de agarose 1% e revelados com brometo de etídio. Somente as colônias contendo 

insertos de aproximadamente 700 pb foram cultivadas em 5 mL de caldo LB contendo 

estreptomicina (100 µg/mL) e carbenicilina (50 µg/mL) sob agitação a 180 rpm, por 12 

h, a 37 ºC. Após essa etapa, os plasmídeos foram extraídos e purificados do cultivo 

bacteriano usando o kit MiniPrep para extração de DNA plasmidial. 

De cada cultura selecionada, foram centrifugados 4 mL, durante 1 min, à 

temperatura ambiente (Eppendorf® MiniSpin, Model 533). O sobrenadante foi 

descartado, sendo o precipitado resuspenso com 250 µL de tampão S1 (contém RNase) 

e agitado (vórtex). Em seguida, foram adicionados 250 µL de tampão de lise S2 

(contém SDS e NaOH) e 350 µL de tampão de neutralização S3 e misturados 

gentilmente (6 e 8 vezes) por inversão do microtubo. As amostras foram centrifugadas a 

12.000 x g, durante 10 min, à temperatura ambiente. Imediatamente, as amostras foram 

transferidas para colunas (MiniPrep), previamente acopladas a microtubos de 2 mL, e 

centrifugadas a 12.000 x g, durante 1 min, à temperatura ambiente. O sobrenadante foi 

descartado. Logo após essa etapa, por duas vezes seguidas, 700 µL de tampão de 

dessalinização W2 (contém etanol 100%) foram adicionados às colunas contendo as 

amostras de plasmídeos e centrifugadas nas mesmas condições anteriores. 

Posteriormente, as colunas foram recolocadas em seus devidos microtubos e 

centrifugadas a 12.000 x g, por 1 min, à temperatura ambiente. Finalmente, as amostras 

foram eluídas com tampão TE (Tris-HCl 2,5 mM, pH 8,5, EDTA 1 mM), aquecido 

previamente a 60 ºC. As amostras foram armazenadas a –20 ºC para uso posterior. 

 

5.6 – Sequenciamento de nucleotídeos  

 

Foram selecionados 12 clones RevA, 12 Clone RevB e 12 clones RevC em 

quadruplicata, contendo insertos de aproximadamente 700 pb. Em seguida, foi feita uma 

PCR usando os primers “universais” M13 (- 40) upstream 5’-GTTTT CCCAG TCACG 
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ACGTT GTA-3’ e M13 (- 45) downstream 5’-GAGCG GATAA CAATT TCACA 

CAGG-3’. O sequenciamento foi realizado baseado no método de terminação de cadeia 

(Dye Terminator Chemistry), utilizando o DYEnamic ET Dye Terminator Kit. 

Inicialmente, os produtos de PCR foram tratados pela adição de 0,5 µL de exonuclease I 

(20 U/µL) e 1 µL de fosfatase alcalina humana (10 U/µL), para cada 5 µL de reação de 

PCR. Essa reação foi incubada a 37 ºC por 15 min, seguindo-se de outra incubação a 80 

ºC durante 15 min. Essas duas enzimas juntas eliminam os restos de dNTPs e 

oligonucleotídeos não incorporados durante a reação de PCR. 

Para a reação de sequenciamento foram usados 3 µL de cada produto de PCR 

tratado, 2,5 µL de primers (M13 upstream e M13 downstream), 1 µL de reagente de 

sequenciamento premix, 2 µL de tampão save money e 2,5 µL de água (deionizada) 

estéril. Essa reação foi montada em placas contendo 96 poços e posteriormente selada, 

homogeneizada e colocada no termociclador, seguindo-se os parâmetros: 30 ciclos de 

95 ºC por 20 seg, 50 ºC por 15 seg e 60 ºC por 1 min. Os amplicons oriundos dessa 

reação foram precipitados, através da adição de 2 µL de tampão acetato de sódio/EDTA 

e 40 µL de etanol 95%, havendo a homogeneização em vórtex e, em seguida, a placa foi 

centrifugada a 3700 rpm, 4 ºC, por 1 h. Os produtos precipitados foram lavados, através 

da adição de 100 µL de etanol 70%, e centrifugados a 3700 rpm, 4 ºC, por 15 min. O 

sobrenadante foi descartado e o precipitado secado a 25 ºC. O DNA foi ressuspenso em 

20 µL de solução de formamida (loading solution) e, em seguida, submetido à 

eletroforese capilar no sequenciador de nucleotídeos MegaBASE DNA Analysis System 

(GE Healthcare, EUA). 

 

5.7 – Análises das sequências 

 

A análise das sequências foi realizada com auxílio do programa PSI-BLAST 

(ALTSCHUL et al., 1997), além de outras ferramentas de bioinformática disponíveis on 

line, nos sites do National Center for Biotechnology Information, NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools), Swiss Institute of Bioinformatics, SIB 

(http://www.expasy.ch/tools) e outros. Os alinhamentos múltiplos das sequências de 

aminoácidos e de DNA foram realizados com o programa ClustalW2 (LARKIN et al., 

2007), posteriormente, corrigidos manualmente. 

As melhores sequências obtidas (RevA, RevB e RevC) foram inicialmente 

processadas através do programa CAP3, onde a porção da sequência referente ao 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools
http://www.expasy.ch/tools
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plasmídeo foi eliminada. Para obtenção da sequência deduzida de aminoácidos, foram 

utilizadas as ferramentas de tradução disponíveis no banco de dados público BLASTX. 

As sequências deduzidas de aminoácidos, no formato FASTA, foram comparadas 

com proteínas já depositadas no Banco de Dados Genômicos do NCBI (GenBank), 

através do programa pBLAST, que alinha sequências de proteínas fornecidas em relação 

as sequências de proteínas já catalogadas pelo GenBank. 

 

5.7.1 – Alinhamento Múltiplo e Análise Filogenética 

 

Usando o programa ClustalW2 (LARKIN et al., 2007), as sequências deduzidas de 

aminoácidos obtidas da proteína Mo-CBP3 foram comparadas com outras albuminas 2S 

de vegetais. A árvore filogenética foi construída usando o método de neighbor-joining, 

baseado no alinhamento da sequência de aminoácidos (ClustralW2) de proteínas 

albuminas 2S. As sequências utilizadas foram as de albuminas 2S (AAL91665.1) de 

Anacardium occidentale, (NP_194445.1) de Arabidopsis thaliana, (CAA52813.1) de 

Brassica carinata, (CAA46785.1) de B. juncea, (CAA46784.1) de B. nigra, 

(CAA46782.1) de B. rapa, (AFQ32285.1) de Camelina sativa, (AAA33049.1) de 

Gossypium hirsutum, (ACI41245.1) de Sesamum indicum e (AFJ04524.1) de Vernicia 

fordii; dos precursores de albuminas 2S (ACI70207.1) de Bertholletia excelsa, 

(AAB41308.1) de Juglans regia e (EOY12555.1) de Theobroma cacao;  da albumina 

2S alergênica (ABG73108.1) de Pistacia vera, do precursor da subunidade maior da 

proteína albumina 2S rica em enxofre de sementes (EEF39554.1) de Ricinus communis, 

da albumina-like 2S (XP_004245641.1) de Solanum lycope, do inibidor de 

protease/reserva energética de semente/LTP (EFH42316.1) de Arabidopsis lyrata, dos 

precusores de napins (AAA33006.1) de B. napus e (CAD32938.1) de Momordica 

charantia, da mabinlin (BAA12204.1) de Capparis masaikai, da proteínas hipotética 

(EOA18741.1) de Capsella rubella, do alergênico I1 putativo (AAO32314.1) de Carya 

illinoinensis, da proteína putativa (EEE98189.1) de Populus trichocarpa. 

 

5.7.2 – Modelam Computacional 

 

Os modelos tridimensionais (3D) para as sequências deduzidas de aminoácidos 

obtidas foram calculados através de modelagem por homologia estrutural, usando o 

programa Phyre 2.0 (KELLEY; STERNBERG, 2009), a partir da sequência de uma 
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albumina 2S da castanha do Brasil (Bertholletia excelsa H.B.K., Lecythidaceae), 

depositada sob código de acesso PDB (Protein Data Base) c2lvfA. Este servidor utiliza 

um banco de dados de estruturas conhecidas de proteínas (SCOP – Structural 

Classification of Proteins), aliado ao bando de dados de estruturas já resolvidas (PDB). 

Além disso, o software Phyre 2.0 também prediz a estrutura secundária da proteína em 

questão. Os modelos gerados para a Mo-CBP3 foram analisados com auxílio do 

software Pymol version 1.6. 
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6 – RESULTADOS 

 

6.1 – Extração do DNA genômico de sementes de Moringa oleifera 

 

A fim de comprovar a presença do gene que codifica a proteína Mo-CBP3 no 

genoma de M. oleifera, foi inicialmente realizada uma extração e purificação do DNA 

genômico a partir das sementes. As duas técnicas de extração de DNA genômico 

utilizadas foram SDS 20% associado à PVP 1% e CTAB (FIGURA 5). Os resultados 

revelam razões de A260/A280 de 1,93 para o método SDS 20% associado à PVP 1% e 

1,91 para o método CTAB. A extração pelo primeiro método se mostrou mais eficiente, 

não sendo visualizadas contaminações no gel de agarose. Quando analisada a extração 

pelo método CTAB, é nítida a presença de contaminações na amostra (TABELA 7), 

configurando-se num método inapropriado para a extração de DNA genômico de 

sementes de moringa. 

A amostra de DNA extraída pelo método SDS 20% associado à PVP 1% foi 

quantificada (1.145,5 ng/µL) e submetida à eletroforese em gel de agarose 1% em 

tampão TBE, tendo sido visualizada uma única banda com tamanho maior que 23 kb, 

sem aparente degradação e/ou contaminações. Dessa forma, o referido método foi 

utilizado para obtenção de DNA genômico neste trabalho. As reações de PCR foram 

obtidas através de uma reação em cadeia da polimerase (PCR), sendo dirigida pelos 

primers Mo-For (Upstream) e primers Mo-RevA: 5’-CACGG GGTAC ATTTG 

AGCAA CTAG-3’ (Downstream). Os resultados obtidos mostram bandas únicas de 

aproximadamente 400 pares de bases, indicando que o gene de interesse está presente 

em cópia única no genoma de M. oleifera (FIGURA 6). 

 

6.2 – Extração do RNA total de sementes de Moringa oleifera 

 

Com o objetivo de isolar e caracterizar o gene que codifica a proteína Mo-CBP3, 

foram inicialmente realizadas extrações de RNA totais a partir de sementes. A 

concentração média de RNA total extraído a partir de 100 mg de tecido foi 

considerável,  sendo o teor de 3186.65 ng/µL (TABELA 8). O perfil eletroforético das 

amostras de RNA obtidas revelou, para cada uma delas, o aparecimento de duas bandas 

majoritárias  com  peso  molecular  em torno  de  28 S  e 18 S. Após o tratamento com a  
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Figura 5 – Eletroforese em gel de agarose (1%) de DNA genômico de Moringa oleifera 

 

 

 

 

Raia 1: marcador de massa molecular DNA λ/HindIII; raia 2: DNAg extraído seguindo 

o método SDS 20% associado à PVP 1%; raia 3: DNAg extraído seguindo o método 

CTAB; raia 4: marcador de massa molecular DNA λ/BstEII. 
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Tabela 7 – Comparação das absorbâncias em diferentes comprimentos de onda entre os 

dois métodos utilizados para extração de DNA genômico  

 

Método de extração de DNA genômico 
Absorbância (nm)  

230 260 280 260/280 

SDS 20% associado à PVP 1% 0,473 0,572 0,296 1,93 

CTAB 0,725 1,394 0,727 1,91 
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Figura 6 – DNA amplificado a partir do DNA genômico extraído de sementes de 

Moringa oleifera. 

 

 

 

Colunas 2, 4 e 6: primers RevA, RevB e RevC respectivamente; coluna 8: controle 

(negativo); coluna 12: marcador. As siglas RevA, RevB e RevC foram adotadas em 

referência aos primers reverse usados. As amostras foram aplicadas em gel de agarose 

1%, com posterior transferência para solução de brometo de etídio (0,1%) e tampão 

TBE. A captura da imagem foi realizada com auxílio de luz ultravioleta (302 nm). 
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Tabela 8 – Rendimento de RNA total de sementes de Moringa oleifera em diferentes 

amostras. 

 

Amostras Concentração (ng/µL) A260 A260/A280 Fator 

1 2404.04 60.101 2.08 40 

2 7807.48 195.187 2.13 40 

3 809.92 20.248 2 40 

4 5385.44 134.636 2.09 40 

5 2206.48 55.162 2.05 40 

6 2134.80 53.370 2.1 40 

7 1731.44 43.286 2.16 40 

8 2990.60 74.765 2.08 40 
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enzima DNase e purificação como descrita nos itens 5.3.3 e 5.3.4, o RNA apresentou 

concentração média de 1218.69 ng/µL (TABELA 9). 

A fim de se entender as características do gene da Mo-CBP3 foi inicialmente 

usada a técnica de PCR-RACE 5’ (Rapid Amplification of cDNA Ends), descrita 

sucintamente no item 5.4 em “Métodos”. O resultado obtido nessa análise corresponde a 

três bandas únicas, RevA, RevB e RevC, com fragmentos em torno de 700 pb (FIGURA 

7A). Este resultado foi confirmado através do recurso Interactive 3D Surface Plot do 

software ImageJ (FIGURA 7B). 

Os produtos de amplificação obtidos através da técnica PCR-RACE foram 

purificados e concentrados usando o kit PureLinkTM PCR Purification. Cada amostra em 

concentração de 10 ng/µL foi preparada para utilização nas reações de subclonados em 

vetores plasmidiais (pGEM-T Easy) e, após a obtenção do DNA plasmidial 

recombinante, foi realizada a transformação de células de E. coli TOP 10 F’ 

eletrocompetentes. O resultado mostrou que as transformações ocorreram de forma 

eficiente, sendo em maior grau RevA, RevC e RevB, respectivamente; dado já esperado, 

devido à concentração de amostra obtida na PCR-RACE. Da placa de Petri contendo os 

clones RevA foram selecionadas 12 colônias, enquanto da placa RevC foi possível 

selecionar 3 colônias e da placa RevB apenas 1 colônia. Um total de 52 clones (colônias 

brancas) resistentes aos antibióticos carbenicilina (50 µg/mL) e estreptomicina (100 

µg/mL) foram selecionados, de forma randômica, 36 (69,2%) clones recombinantes, 

sendo 12 clones de cada grupo eleitos de forma randômica e, submetidos à digestão do 

DNA plasmidial com EcoRI. Todas as colônias isoladas foram colocadas em caldo LB, 

contendo os antibióticos carbenicilina e estreptomicina. Após 16 h a 37 ºC, sob agitação 

de 180 rpm, parte das células foi estocada na presença de glicerol em ultrafreezer para 

etapas posteriores de subclonagem. As células de E. coli recombinantes remanescentes 

foram submetidas à extração plasmidial e os resultados da extração dos plasmídeos já 

digeridos podem ser visto na Figura 8. 

  

6.3 – Caracterização in silico da região codificadora da proteína Mo-CBP3 

 

Os eletroferogramas obtidos a partir das reações de sequenciamento foram 

analisados através de uma série de programas conhecido como MegaBaceTM DNA 

Sequencing  System  (Amersham   Biosciences   Corp.,  Piscataway  –  NJ,  EUA),   que  

 



64 
 

 

Tabela 9 – Rendimento e pureza das amostras de RNA purificado  

 

Amostras (100 g) Concentração (ng/µL) A260 A260/A280 Fator 

1 719.32 18 2.03 40 

2 3234.92 80.873 2.02 40 

3 352.68 8.817 2 40 

4 2166.48 54.162 1.8 40 

5 693.88 17.347 2.04 40 

6 879.28 21.982 2.1 40 

7 710.32 17.758 1.9 40 

8 992.68 24.817 1.7 40 
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Figura 7 – Eletroforese em gel de agarose (1,5%) dos produtos de PCR-RACE para 

Mo-CBP3. 

 

 

 

(A) À esquerda: Raias 1, 2 e 3: amostras RevA, RevB e RevC, respectivamente; Raia 4: 

Marcador e Raia 5: controle (negativo). (B) À direta: Intensidade em pixels das bandas 

referentes às amostras RevA, RevB e RevC e do Marcador. As siglas RevA, RevB e 

RevC foram adotadas em referência aos primers reverse usados. 
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Figura 8 – Eletroforese em gel de agarose (1,5%) do DNA plasmidial extraído dos 

clones recombinantes  

 

 
               Amostras não digeridas            Amostras digeridas com EcoRI 
 

 

 
               Amostras não digeridas             Amostras digeridas com EcoRI 
 
 

 

 
               Amostras não digeridas            Amostras digeridas com EcoRI 
 

Raias 1-12: amostras não digeridas; Raias 15-26: amostras digeridas com a enzima de 

restrição EcoRI. Grupo A: clones RevA, Grupo B: RevB e Grupo C: RevC. As siglas 

RevA, RevB e RevC foram adotadas em referência aos primers reverse usados. 

Grupo A 

Grupo B 

Grupo C 
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fornece dois tipos de resultados principais de dados: a sequência correta dos ácidos 

desoxiadenílico (A), desoxiguanílico (G) desoxicitidílico (C) e  timidílico  (T)  e um 

eletroferograma, que é a representação gráfica do sinal de cada ddNTPs detectado pelo 

laser, representando cada nucleotídeos incorporado na sequência da  molécula  de  DNA 

analisada. 

Após o sequenciamento, os dados brutos gerados foram processados a fim de 

obter uma sequência (processo chamado de basecalling). Todas as sequências 

determinadas para cada amostra foram submetidas à análise por um pacote de softwares 

mais conhecido como Phred/Phrap/Consed utilizado para leitura dos dados brutos e 

montagens das sequências consenso em ambiente operacional LINUX. O software 

Phred lê todos os dados brutos obtidos do sequenciamento e calcula a probabilidade de 

ocorrência de erros para cada basecall, ou seja, quanto maior forem os escores do 

Phred, menor é a probabilidade que erros sejam cometidos (EWING; GREEN 1998). O 

software Phrap, então faz uso das probabilidades de erros em todos os reads submetidos 

à análise a fim de determinar uma sequência consenso altamente precisa, utilizando 

sempre os reads de maior qualidade (BROWN, 2000). Posteriormente, o software 

Consed fornece a interface gráfica para a visualização e edição das sequências consenso 

geradas pelo software Phrap (GORDON et al., 1998). 

Os resultados gerados mostraram que os reads: RevA1, RevA2, RevA3, RevA4, 

RevA5, RevA7, RevA8, RevA9, RevC1 e RevC9 apresentaram sentido 3’→5’, sendo, 

portanto, necessário converter a sequência (complemento reverso) para o sentido correto 

5’→3’. Os reads  RevA6, RevA10, RevA11, RevA12, RevB2, RevB3, RevB4, RevB5, 

RevB6, RevB7, RevB8, RevB10, RevB11, RevB12 e todas as reads do grupo C não 

necessitaram de conversão, pois as sequências encontravam-se no sentido correto de 

pauta de leitura. 

Em seguida, todas as sequências de nucleotídeos (consenso) geradas foram 

convertidas em sequências de aminoácidos a partir do software livre Expasy 

(http://web.expasy.org/translate/) resultando em seis sequências de aminoácidos 

(FIGURA 9), sendo, por conseguinte, alinhadas com auxílio do software ClustalW2 – 

Multiple Sequence Alignments (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/). Como 

resultado do alinhamento múltiplo foi possível determinar um dendrograma das 

sequências de aminoácidos obtidas para Mo-CBP3, bem como de outras sequências 

relacionadas. Esse resultado pode ser visto na Figura 10. 

 

http://web.expasy.org/translate/
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/
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Figura 9 – Alinhamento múltiplo das sequências de aminoácidos para Mo-CBP3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

 

Figura 10 – Dendograma obtido a partir da análise filogenética por parcimônia com 

base nas sequências completa de aminoácidos relacionados às sequências de 

aminoácidos deduzidos para Mo-CBP3 
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A partir das análises realizadas nas sequências de aminoácidos geradas foi 

possível determinar, com exatidão, o sítio de início de tradução em cada uma delas. A 

região 5’ da região codificadora da Mo-CBP3 não apresentou nenhuma identidade com 

genes já conhecidos na literatura. As análises comparativas do tamanho das sequências 

obtidas no presente trabalho demonstram que a proteína Mo-CBP3 possui tamanhos 

diferentes, ou seja, 160 e 163 aminoácidos, respectivamente, com massa molecular 

aparente estimada em 17,7 kDa. 

 A fim de determinar a presença de peptídeo-sinal, as sequências de aminoácidos 

da Mo-CBP3 putativas, foi depositada no software SingalP 4.0 Server (PETERSEN et 

al., 2011) para essa análise individualmente. Essa ferramenta de bioinformática prediz a 

presença e localização de sinal de clivagem em polipeptídeos de diferentes organismos, 

com predições baseadas em combinações de várias redes neurais artificiais. Os 

resultados encontrados revelaram a existência de uma sequência de peptídeo sinal 

formada por vinte aminoácidos (MAKLT LLLAT FALLV LLANA) comum, cujo 

provável sítio de clivagem se encontra na posição A20 (FIGURA 11). Dessa forma, as 

massas moleculares da proteína Mo-CBP3 madura sem o peptídeo sinal foram estimadas 

em 15,5 kDa. 

A presença do peptídeo sinal foi confirmada através do software iPSORT 

Prediction (http://ipsort.hgc.jp/index.html#aaindex). Este programa prediz a localização 

subcelular de peptídeos ou proteínas baseada na sequência peptídeo sinal (SP), peptídeo 

de trânsito para mitocôndrias (mTP), ou peptídeo de trânsito para cloroplasto (cTP) 

(BANNAI et al., 2002), além do índice de hidropaticidade (KYTE; DOOLITTLE, 

1982). Os resultados obtidos confirmaram a existência de um peptídeo sinal, porém, 

uma sequência maior que a sequência predita pelo SinalP 4.0, contendo 30 aminoácidos 

(MAKLT LLLAT FALLV LLANA SIYRT TVELD) com o sítio de clivagem na 

posição D30. Baseando-se no tamanho da sequência do peptídeo sinal, as massas 

moleculares da proteína Mo-CBP3 madura, sem o peptídeo sinal, fica em torno de 14,4 

kDa. As características relacionadas à hidrofobicidade e hidrofilicidade foram, também, 

analisadas através do software iPSORT Prediction (FIGURA 12). O grau de 

hidropaticidade de uma proteína é avaliado como sendo a soma dos valores de 

hidropaticidade de todos os aminoácidos dividida pelo número de resíduos presentes na 

sequência analisada. Os dados obtidos por esta ferramenta de bioinformática mostrou 

apenas um sítio hidrofílico na região N-terminal da proteína Mo-CBP3, sendo o mesmo,  

 

http://ipsort.hgc.jp/index.html
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Figura 11 – Análise com o software SignalP 4.0, mostrando o ponto de clivagem do 

peptídeo sinal em todas as sequências de aminoácidos deduzidas para Mo-CBP3 

 

O eixo X indica as posições referentes aos aminoácidos da sequência protéica. O eixo Y 

indica a pontuação referente à probabilidade de ocorrer um peptídeo sinal, representada 

pelas linhas verticais vermelhas. 
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Figura 12 – Gráfico de hidropaticidade obtido das sequências de aminoácidos para Mo-

CBP3 

 

O eixo X indica as posições referentes aos aminoácidos da sequência protéica. O eixo Y 

indica a pontuação referente à hidropaticidade. Valores acima da linha horizontal azul 

indicam a presença de sequência sinal. SP: Peptídeo sinal; mTP: Peptídeo de trânsito 

para mitocôndria e cTP: Peptídeo de trânsito para cloroplasto. 
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já caracterizado como o peptídeo sinal.  Um pequeno grau de hidropaticidade foi 

fornecido, sendo este 0.9225, o que atribui uma característica levemente hidrofóbica, 

sugerindo que a Mo-CBP3 possa estar ancorada em membranas celulares. A fim de se 

obter mais dados acerca da existência de âncora hidrofóbica na Mo-CBP3, o software 

ProtScale (http://web.expasy.org/protscale/) foi usado, sendo o Modelo Hidden Markov 

(MHM) selecionado para esta análise. Os resultados mostram que o modelo HMM 

prediz, também, a existência de um peptídeo sinal e uma pequena sequência hidrofóbica 

localizada na região C-terminal caracterizando uma âncora hidrofóbica (FIGURA 13), 

desse modo a proteína Mo-CBP3 é ancorada a membranas celulares através desta região. 

Posteriormente à clivagem do peptídeo sinal, modificações na sequência 

remanescente podem acontecer, incluindo o enovelamento da sequência, a formação de 

pontes dissulfeto e ligações de oligossacarídeos. A fim de identificar as modificações 

pós-traducionais que podem ocorrer na proteína Mo-CBP3, softwares que fornecem 

várias predições como glicosilação, fosforilação e acetilação foram utilizados. Tais 

modificações são potencialmente capazes de alterar a localização da proteína, sua 

estabilidade, conformação, capacidade de interação com membranas ou domínios 

hidrofóbicos de outras proteínas e, até mesmo, alterar sua função. 

Os resultados da investigação sobre ligações N-glicosiladas e O-glicosiladas 

foram obtidos a partir dos softwares NetNGlyc 1.0 Server e NetOGlyc 3.1 Server 

(JULENIUS et al., 2005). A predição acerca de ligações N-glicosiladas obtida, segundo 

o software NetNGlyc, para a Mo-CBP3, foi que esta seria uma proteína não glicosilada, 

com probabilidade zero de conter este tipo de ligação com oligossacarídeos. No entanto, 

segundo software NetOGlyc ocorreu uma predição para ligação do tipo O-GlcNac na 

posição Glu-Thr78-Asp (FIGURA 14). Fazendo uso do software YinOYang 1.2 Server 

(GUPTA; BRUNAK, 2002), este indicou predições para 5 sítios de modificações O-

GlcNac nos aminoácidos Pro-Thr95-Leu, Val-Ser107-Pro, Gln-Ser121-Ala, Gln-Ser162-

Ser e Ser-Ser163 (FIGURA 15). 

O software NetAcet 1.0 Server  (KIEMER et al., 2005) é capaz de fornecer 

predições para sítios e substratos da enzima N-acetiltransferase A. O resultado obtido 

mostra que não existe resíduos de serina, treonina, alanina ou glicina nas posições 1-3, 

necessárias para este tipo de modificação e, consequentemente, na sequência da proteína 

Mo-CBP3  não  foram  encontrados  sítios  para  acetilações.  Dados  a  cerca de sítios de  

 

 

http://web.expasy.org/protscale/
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Figura 13 – Gráfico das regiões hidrofóbicas obtido das sequências de aminoácidos 

para Mo-CBP3 

 

 

O eixo X indica as posições referentes aos aminoácidos da sequência protéica. O eixo Y 

indica a pontuação referente à hidropaticidade. Valores positivos indicam regiões 

hidrofóbicas e valores negativos regiões hidrofílicas. 
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Figura 14 – Predição para sítios de O-glicosilação nas sequências de aminoácidos 

deduzidas para Mo-CBP3  

 

O eixo X indica as posições referentes aos aminoácidos da sequência proteica. O eixo Y 

indica a pontuação referente à probabilidade de ocorrer uma ligação O-glicosídica, 

representada pelas linhas verticais azuis. A linha vermelha indica o valor mínimo para 

que ocorra uma ligação O-glicosídica. 
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Figura 15 – Predição para sítios de O-glicosilação nas sequências de aminoácidos 

deduzidas para Mo-CBP3  

 

O eixo X indica as posições referentes aos aminoácidos da sequência proteica. O eixo Y 

indica a pontuação referente à probabilidade de ocorrer uma ligação O-glicosídica, 

representada pelas linhas verticais verdes. A linha azul indica o valor mínimo para que 

ocorra uma ligação O-glicosídica. 
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fosforilação foram determinados pelo software NetPhos 2.0 server (BLOM et al., 1999), 

este programa produz prognósticos através de redes neurais para sítios de fosforilação 

em aminoácidos incluindo, serina, treonina e tirosina em proteínas de eucariotos. Os 

resultados obtidos para as predições revelam a existência de 6 sítios para fosforilação 

(FIGURA 16), sendo quatro deles localizados nas posições (Trp-Ser62-Gln,Val-Ser107-

Pro, Pro-Ser114-Leu e Ala-Ser142-Arg) e dois deles na posição do aminoácido treonina 

(Arg-Thr25-Thr e Thr-Thr26-Val). 

O tempo gasto para que metade da quantidade da proteína na célula desapareça 

depois da sua síntese é chamada de meia-vida. A predição da meia-vida de uma proteína 

está diretamente relacionada com os aminoácidos presentes em sua região N-terminal. 

Esta análise foi determinada pelo software Protparam 

(http://web.expasy.org/protparam/). Os dados inerentes à meia-vida da proteína Mo-

CBP3 revelaram que, in vivo, a meia-vida é superior a 20 h em leveduras e em E. coli 

acima de 10 h. Quanto ao índice de instabilidade, foi determinado um valor de 76.65, 

classificando-a com uma proteína muito instável em condições citoplasmáticas. 

O software NucPred (BRAMEIER et al., 2007) é uma ferramenta de 

bioinformática capaz de gerar predição acerca da localização subcelular da sequência 

proteica. Para Mo-CBP3, a predição de localização é de que ela não está localizada no 

núcleo celular, porém, pode estar no citoplasma como proteína de estoque, visto que ela 

apresentou características de uma albumina 2S segundo o programa Smart 

(http://smart.embl-heidelberg.de) de busca de domínios. A proteína pode, ainda, estar 

localizada na membrana plasmática, ou mesmo ser secretada, desempenhando papel de 

proteína de defesa (GIFONI et al., 2012). A fim de serem obtidas respostas mais 

precisas acerca da localização da Mo-CBP3, o software WoLF PSORT - Protein 

Subcellular Localization Prediction (http://wolfpsort.org/) foi utilizado. A predição de 

localização gerada para a proteína em questão é de que esteja localizada em organelas e 

membranas, incluindo retículo endoplasmático (membrana e lúmen) e os peroxissomos 

ou  glioxissomos, sendo também encontrada fora das células. 

Segundo o software livre Smart (LETUNIC et al., 2012), a sequência da proteína 

Mo-CBP3 possui um domínio AAI entre os aminoácidos 41 e 155, sendo esta região 

relacionada à proteína de transferência de lipídeos, proteínas de reserva ou, ainda, a um 

domínio de inibidores de tripsina e alfa-amilase. Tais possibilidades estão em 

consonância com a atividade antifúngica apresentada por esta proteína. Cabe salientar 

que,  se  a  Mo-CBP3  em  sua  conformação  nativa possuir esse domínio, caracteriza-se  

http://web.expasy.org/protparam/
http://smart.embl-heidelberg.de/
http://wolfpsort.org/
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Figura 16 – Predição para sítios de fosforilação nas sequências de aminoácidos 

deduzidas para Mo-CBP3 

 

O eixo X indica as posições referentes aos aminoácidos da sequência protéica. O eixo Y 

indica a pontuação referente à probabilidade de ocorrer uma fosforilação, representada 

pelas linhas verticais verdes (Aminoácido Treonina), azuis (Aminoácido Serina) e 

vermelhas (Aminoácido Tirosina). A linha cinza indica o valor mínimo para que ocorra 

uma fosforilação. 
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como uma proteína de 114 aminoácidos e com uma massa molecular de 12,54 kDa 

constituída pelas cadeias A e B unidas por um loop (FIGURA 17). 

A estrutura secundária da Mo-CBP3 foi analisada com o software Phyre2, 

Protein Homology/analogY Recognition Engine (KELLEY; STERNBERG, 2009), os 

resultados desta análise revelam que as sequências estão organizadas em α-hélices, 

folhas-β e voltas (coils), sendo que, a maioria dos aminoácidos está organizada 

estruturalmente em α-hélices (FIGURAS 18-23). A modelagem dos seis clones gerados 

para a proteína Mo-CBP3, utilizou como referência um modelo protéico que apresentou 

maior índice de similaridade no PDB (Protein Data Bank), sendo esta uma albumina 2S 

da castanha do Brasil (PBD sob o código C2lvfA), uma proteína alergênica de 

Bertholletia excelsa. Para visualização das estruturas tridimensionais foi utilizado o 

software Pymol (FIGURA 24). Trata-se de um software para delineado e análise visual 

em tempo real e criação de imagens moleculares de alta qualidade, gráficos e 

animações. O programa ainda permite a visualização dos modelos protéicos gerados em 

3D, destacando densidade, superfícies e rotações. 

A validação final dos modelos obtidos para a Mo-CBP3 foi realizado pelo 

software MolProbity (DAVIS et al., 2004; DAVIS et al., 2007; CHEN et al., 2010), 

utilizando como indicador para esse parâmetro o gráfico de Ramachandran (FIGURA 

25). Embora, alguns dos modelos gerados possam apresentar resíduos foram das 

delimitações permitidas, três delas (RevA7, RevA10 e RevA19) são consideradas 

aceitáveis, porque apresentam 84,8% de confiabilidade e apenas cinco resíduos forma 

dos limites permitidos.  
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Figura 17 – Esquema representativo da disposição da região obtida do gene que 

codifica a Mo-CBP3 

 

 

Região preenchida em azul corresponde ao peptídeo sinal. Regiões em vermelho 

correspondem às cadeias A e B. Região em lilás A região lilás corresponde um loop de 

ligação entre cadeias. A região não preenchida corresponde à âncora hidrofóbica da 

proteína. 
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Figura 18 – Esquema da estrutura secundária deduzida para Mo-CBP3 (RevA7) 
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Figura 19 – Esquema da estrutura secundária deduzida para Mo-CBP3 (RevA10) 
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Figura 20 – Esquema da estrutura secundária deduzida para Mo-CBP3 (RevA17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

 

Figura 21 – Esquema da estrutura secundária deduzida para Mo-CBP3 (RevA19) 
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Figura 22 – Esquema da estrutura secundária deduzida para Mo-CBP3 (RevB6) 
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Figura 23 – Esquema da estrutura secundária deduzida para Mo-CBP3 (RevC4) 
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Figura 24 - Modelos das estruturas tridimensionais obtidos para as sequências de Mo-

CBP3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sequências de aminoácidos obtidos a partir dos clones RevA7 (a), RevA10 (b), RevA17 

(c), RevA19 (d), RevB6 (e) e RevC4 (f) produzidos com auxílio do software Pymol v. 

1.3. Os arquivos PDB utilizados na produção da imagem foram gerados on line com o 

programa Phyre2 (http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index) 

utilizando como molde a cadeia A da estrutura de albumina 2S de “castanha do Brasil”, 

depositada sob código de acesso (PDB) c2lvfA, através do método de modelagem 

molecular por homologia. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index
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Figura 25: Gráficos de Ramachandran obtidos a partir das estruturas finais das 

isoformas de Mo-CBP3 

              

         

          

Sequências RevA7 (a), RevA10 (b), RevA17 (c), RevA19 (d), RevB6 (e) e RevC4 (f). 

As regiões delimitadas ela linha azul celeste corresponde às zonas ótimas, aquelas 

delimitadas pela linha azul são zonas permitidas, as regiões sem delimitação 

correspondem a zonas não permitidas. 

(a) (b) 

(c) (d) 

(f) (e) 
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7 – DISCUSSÃO 

 

Este trabalho descreve a caracterização in silico da sequência de DNA que 

codifica a proteína ligante à quitina isolada de sementes de Moringa oleifera Lam., 

denominada de Mo-CBP3. Trata-se de uma glicoproteína termoestável, com massa 

molecular aparente de 14,3 kDa, ponto isoelétrico de 10,8, e atividade floculante e 

antifúngica (Gifoni et al., 2012). A M. oleifera é resistente a um amplo espectro de 

insetos e fungos (Ramachandran, Peter, & Gopalakrishnan, 1980), além de ser uma 

importante fonte de insumos para as indústrias farmacêutica, alimentícia e outras 

(FAHEY, 2005; ANWAR et al., 2007; SANTANA et al., 2010; PRABSATTROO et 

al., 2012). 

O uso de softwares de bioinformática capazes de realizar predições in silico 

acerca das sequências de nucleotídeos ou de aminoácidos tem sido muito utilizado por 

investigadores para obtenção de informações, mesmo que teóricas (ABD-ELSALAM, 

2003; PALAGI et al., 2006). A partir de uma sequência de aminoácidos de uma 

proteína, é possível realizar várias predições incluindo características das estruturas 

secundária e terciária da proteína, sítios de glicosilação (GUPTA; BRUNAK, 2002; 

JULENIUS et al., 2005), fosforilação (Blom, Gammeltoft, & Brunak, 1999), acetilação 

(Kiemer, Bendtsen, & Blom, 2005), peptídeo sinal (BANNAI et al., 2002; PETERSEN 

et al., 2011), e outras características bioquímicas da sequência de aminoácidos, 

incluindo o índice de hidropaticidade (Kyte & Doolittle, 1982) e sítios catalíticos. Estes 

resultados teóricos obtidos norteiam eficientemente trabalhos posteriores in vitro, 

fornecendo, desse modo, subsídios para novas hipóteses sobre processos bioquímicos e 

biofísicos da proteína investigada. 

Desse modo, o presente estudo soma esforços para solucionar questões que 

ainda persistem acerca da proteína Mo-CBP3, presente em sementes de moringa. Para 

tanto, a clonagem e a caracterização da sequência codificadora desta proteína, através de 

ferramentas de bioinformática, tornaram-se necessárias como etapa anterior e crucial 

aos estudos sobre as regiões reguladoras: à obtenção e construção de organismos 

(Escherichia coli) transformados, à otimização e superexpressão da proteína de 

interesse e às análises do mecanismo de ação da proteína Mo-CBP3 e, 

consequentemente, à comprovação de sua participação durante eventos de infecções na 

planta causadas por fungos fitopatogênicos. 
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Tendo em vista o estudo e a análise da sequência de nucleotídeos que codifica a 

Mo-CBP3 sob a óptica de resistência da M. oleifera contra fungos fitopatogênicos de 

interesse econômico, esta sequência foi isolada e caracterizada in silico. Além da sua 

atividade antifúngica, esta glicoproteína foi pouco estudada, e apenas parte da sua 

sequência de aminoácidos, a extremidade aminoterminal, (Cys-Pro-Ala-Ile-Gln-Arg-

Cys-Cys-Gln-Gln-Leu-Arg-Ile-Asn-Gln-Pro-Pro-Cys-Arg-Cys-Cys-Gln) foi 

determinada (GIFONI et al., 2012; número de acesso P86528.1, UniProt). 

Deste modo, o processo utilizado para isolar e sequenciar a região codificadora 

da proteína Mo-CBP3 de M. oleifera ocorreu em várias etapas. Inicialmente, o RNA 

total foi extraído usando o Kit Concert™ Plant RNA Reagent, segundo recomendações 

do fabricante. A análise do RNA total isolado por este novo protocolo mostrou alto grau 

de pureza e integridade, estando incluso na faixa ótima (Santella, 2006). A amostra foi 

submetida à eletroforese em gel de agarose 1,2% em tampão TBE e as três bandas 

majoritárias, de 28S, 18S e 5S, não sofreram aparente degradação e/ou contaminações. 

A pureza e integridade do RNA isolado a partir de células de tecido são imprescindíveis 

para a sua utilização em diversos procedimentos, incluindo a RT-PCR, qRT-PCR, 

análises de Northern blot, seleção de poli (A)+ RNA através de oligo dT, construção de 

bibliotecas de cDNA e análise de microarranjos (IMBEAUD et al., 2005; PÉREZ-

NOVO et al., 2005; FLEIGE; PFAFFL, 2006; NOLAN et al., 2006). 

Após a reação da RT-PCR foi realizada uma reação de PCR. Trata-se de uma 

técnica desenvolvida para amplificar segmentos de DNA (Saiki et al., 1985). Para uma 

reação típica de PCR, faz-se necessário uma sequência de DNA alvo, uma enzima DNA 

polimerase, um par de iniciadores (Upstream e Downstream), desoxinucleotídeos 

(dNTPs), tampão para a reação e cloreto de magnésio ou manganês. Para alcançar nosso 

objetivo, foram preparadas três reações. Em cada uma delas utilizou-se um iniciador 

(Downstream) distinto (Mo-RevA: 5’-CAC GGG GTA CAT TTG AGC AAC TAG-3’, 

Mo-RevB: 5’-AGC TTC GAG CTC TAC GAA CAC ACA-3’ e Mo-RevC: 5’-GTT 

ACA CCG CTA GTG GCT CTC GTC-3’). O resultado obtido nesta reação mostrou 

três bandas únicas, sendo elas identificadas como RevA, RevB e RevC, 

respectivamente, com tamanhos próximos de 700 pb. Devido às bandas mostradas 

estarem em intensidades diferentes, especialmente, a banda RevB, que não estava tão 

nítida, foi necessária a confirmação desta. Para este propósito foi utilizado o programa 

Interactive 3D Surface Plot do software ImageJ. 
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Uma análise delineada da região 5' da sequência codificadora da proteína Mo-

CBP3 revelou a presença de quatro segmentos ATG em janela de leitura, localizados a 

119, 179, 201 e 408 pb após o primeiro ATG utilizado para iniciação da tradução da das 

sequências deduzidas de nucleotídicas analisada neste trabalho. Assim, a iniciação da 

tradução a partir deste segundo, terceiro ou mesmo o quarto ATG pode gerar isoformas 

diferentes da Mo-CBP3, com uma extensão N-terminal típica para o lúmen ou 

membranas do retículo endoplasmático, bem como para a membrana celular. A 

presença de múltiplos transcritos com extremidades 5’ divergentes poderia estar 

intimamente relacionada com a regulação e direcionamento da proteína. Esse resultado 

obtido através de uma reação 5'-RACE (Frohman, Dush, & Martin, 1988), determinou 

três bandas de tamanhos distintos, quando observadas em gel de eletroforese. Destes, o 

fragmento RevA suporta a iniciação da transcrição no sítio no primeiro ATG, enquanto 

os outros fragmentos RevB e RevC revelaram um sítio de iniciação da transcrição nas 

posições +119, e +179, respectivamente. 

As sequências de aminoácidos da proteína Mo-CBP3 codificam para pelo menos 

seis preproproteínas de aproximadamente 18,04 kDa, contudo, os 30 primeiros 

aminoácidos apresentam características de peptídeo sinal, sendo que o 30º aminoácido 

(Asp30) apresenta-se como sítio de clivagem para maturação de proteína putativa, o que 

implica que a proteína madura tenha massa molecular em torno de 14,74 kDa. Esse 

achado mostra que essas preproproteínas necessitam de outras modificações pós-

traducionais com perdas de pequenas sequências de aminoácidos, uma vez que a massa 

aparente identificada para a Mo-CBP3 conhecida foi de 14,3 kDa (GIFONI et al., 2012). 

Até o momento, para nenhuma das isoformas de Mo-CBP3 purificadas de sementes de 

M. oleifera foi determinada sua sequência completa de aminoácidos, ocasião que 

corrobora para a relevância desse estudo e, consequentemente, para o aprofundamento 

com trabalhos posteriores para o esclarecimento da função destas isoformas proteicas na 

célula. A dificuldade na obtenção de RNAs mensageiros que codificam para as 

isoformas RevB e RevC pode estar relacionada com sua alta regulação, consequente, 

sua baixa expressão na fase em que as sementes utilizadas neste trabalho analisadas, ou 

mesmo que estas isoformas sejam mais expressivas em outras fases de desenvolvimento 

da semente, condições adversas para a planta ou outros tecidos. 

Proteínas com alta similaridade na sua sequência primária, estrutura ou função 

pertencem a um mesmo grupo ou família proteica. Famílias distintas com pouca 

similaridade em suas sequências primárias, mas que empregam um mesmo motivo 
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estrutural principal podem ser agrupadas em superfamílias, pois estas compartilham alta 

similaridade funcional. Motivos estruturais presentes nas proteínas caracterizam-se 

como uma importante ferramenta para classificar as proteínas em família ou 

superfamílias. Os algoritmos utilizados pelos softwares de bioinformática e pelos 

sistemas de comparações e classificações destinados a proteínas têm auxiliado na 

determinação de novas relações funcionais. Determinada a função central de uma dada 

proteína em uma célula viva, estas comparações estruturais e funcionais podem prever 

distintos aspectos bioquímicos, além da evolução de proteínas individuais (Nelson & 

Cox, 2011). 

Através do algoritmo utilizado pelo SMART - Simple Modular Architecture 

Research Tool (LETUNIC; DOERKS; BONK, 2012), foi possível determinar que as 

sequências teóricas da proteína Mo-CBP3 contêm um domínio AAI que está 

intimamente relacionado a proteínas de transferência de lipídios em plantas, proteínas 

de estoque energético em sementes, com as albuminas 2S e, ainda, com um domínio 

inibidor de tripsina e α-amilase. Este domínio está entre os aminoácidos Cys41 ao Cys155 

(C41RHQF QTQQR LRACQ RVIRR WSQGG GPMED VEDEI DETDE IEEVV 

EPDQA RRPPT LQRCC RQLRN VSPFC RCPSL RQAVQ SAQQQ QGQVG 

PQQVG HMYRV ASRIP AICNL QPMRC155). Foi ainda determinada uma sequência 

relacionada ao inibidor de proteína do tipo Bowman-Birk entre os aminoácidos Cys99 ao 

Gln134 (C99CRQL RNVSP FCRCP SLRQA VQSAQ QQQGQ VGPQQ134) através 

desta mesma ferramenta computacional. Genericamente, proteínas de massa molecular 

na faixa entre 8 a 10 kDa e 18 a 22 kDa sugerem fortemente a presença de inibidores de 

proteinases. De maneira mais específica, os inibidores de serinoproteinases do tipo 

Bowman-Birk apresentam massas moleculares em torno de 3 a 25 kDa (CARLINI; 

GROSSI-DE-SÁ, 2002; RUAN et al., 2011). Vários estudos científicos demonstram 

que inibidores de proteinases apresentam efeito sobre fungos fitopatogênicos, podendo 

inibir o crescimento de micélios, além de afetar negativamente a esporulação e a 

morfologia (BARIANI, et al., 2012; ZHOU et al., 2008). Foi mostrado que a proteína 

Mo-CBP3 possui atividade antifúngica (GIFONI et al., 2012) contra o fungo 

fitopatogênico Fusarium solani. Essa atividade inibitória é, provavelmente, oriunda da 

presença do domínio inibidor de tripsina e α-amilase, atuando na inibição dessas 

enzimas, consequentemente, indisponibilizando proteínas ou carboidratos necessários 

para o desenvolvimento do fungo. 
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Seguindo-se as transformações pós-traducionais, as proteínas podem ser 

encaminhadas para diversas organelas celulares, como por exemplo, o núcleo, retículo 

endoplasmático, mitocôndrias, complexo de Golgi e outros. Um peptídeo sinal é capaz 

de direcionar a proteína para a organela onde ela irá desempenhar sua função. Muitas 

vezes, a sequência sinal encontra-se localizada na porção N-terminal, no entanto, esta 

sequência sinal pode estar localizada em qualquer parte da sequência polipepitídica. 

Dois softwares foram utilizados a fim de obter predições acerca da localização da 

proteína Mo-CBP3 putativa  na célula (NucPred e WoLF PSORT). É possível que a 

proteína ligante à quitina de Moringa oleifera esteja localizada tanto no retículo 

endoplasmático como na superfície externa da membrana celular. Vale ressaltar que a 

predição de localização em ambas as regiões celulares condizem com os resultados 

obtidos em laboratório (GIFONI et al., 2012), os quais indicam a localização desta 

proteína na membrana celular. Ademais, uma pequena sequência sinal foi determinada 

pelo software ProtScale através do Modelo Hidden Markov (MHM), como sendo um 

sítio de ancoragem da proteína Mo-CBP3, fixando-a a membrana plasmática a partrir da 

região C-terminal desta. De forma geral, o modo de ação de proteínas de defesa sobre 

fungos inclui atividade hidrolítica sobre a parede celular, toxicidade direta, 

permeabilização da membrana plasmática, sinalização no processo de defesa ou 

inibição, por exemplo, de enzimas do trato digestivo de insetos (Stangarlin et al., 2011). 

Nesse contexto, quitinases (PR-3, a PR-4, PR-8 e  PR-11) e glucanases (PR-2) têm ação 

direta sobre os componentes β-1,3-glucanos e quitina da parede celular de fungos, 

enquanto que PR-5, PR-12, PR-13 e PR-14 inicialmente influenciam a membrana 

plasmática (VAN LOON et al., 2006). 

A inibição antimicrobiana direta ocorre através da permeabilização da membrana 

plasmática e, aparentemente, está intimamente relacionada às PRPs (Proteínas 

Relacionadas a Patogênese) de natureza básica com α-hélice anfipática. Isso permite a 

ligação destas à membrana plasmática e posterior inclusão na bicamada lipídica 

(Stangarlin et al., 2011). O grau de hidropaticidade de uma proteína é avaliado como 

sendo a soma dos valores de hidropaticidade de todos os aminoácidos, dividida pelo 

número de resíduos presentes na sequência analisada. Usando o software iPSORT 

Prediction para analisar a proteína putativa Mo-CBP3 foi revelado que esta trata-se de 

uma glicoproteína levemente hidrofóbica. Ademais, Gifoni e colaboradores (2012), em 

seu estudo, mostraram que essa proteína é básica com PI de 10,8. Essas características 
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bioquímicas, apresentadas acima, corroboram com os achados de Gifoni et al., (2012), 

confirmando que Mo-CBP3 está relacionada à defesa contra fungos fitopatogênicos. 

Evidências recentes indicam que muitas proteínas multicompartimentalizadas são 

codificadas por um único gene em células eucarióticas (CUNILLERA et al., 1997; 

WIMMER et al., 1997; KLUMPERMAN, 2000; GODMAN; BALK, 2008), sendo 

algumas destas encontradas também em sementes (Hunter, Craddock, Di Benedetto, 

Roberts, & Frigerio, 2007). Muitas destas proteínas são responsáveis pelo controle de 

múltiplas vias de sinalização, incluindo respostas a agentes patogênicos (Sorek et al., 

2007). A sua translocação é determinada por alterações na afinidade de membrana 

(Hemsley & Grierson, 2008) e, como via alternativa, estas proteínas podem desacoplar-

se da membrana, permitindo que possam migrar entre diferentes compartimentos 

subcelulares (UEDA et al., 2001; GREBE et al., 2003; HANTON et al., 2008), ou 

ainda, iniciar a sinalização (Mackey, Belkhadir, Alonso, Ecker, & Dangl, 2003). Parece 

haver diferentes isoformas de Mo-CBP3, porém, ainda não são conhecidas totalmente 

suas funções na célula. Segundo, Gifoni e colaboradores (2012) a região N-terminal da 

proteína Mo-CBP3 isolada de sementes detém, além da atividade antifúngica, 71% de 

identidade com a região N-terminal de uma albumina 2S isolada de Sesamum indicum 

(gergelim). 

Albuminas 2S são proteínas de reserva encontradas em sementes de plantas 

superiores que compartilham várias semelhanças com peptídeos de defesa, incluindo 

características baixas massas moleculares, presença de muitas pontes de dissulfeto. Tais 

características conferem-lhes estabilidade frente à temperatura e pH (BREITENEDER; 

RADAUER, 2004; PUUMALAINEN et al., 2006). Por esta razão, tem sido mostrado 

que muitas albuminas 2S também exercem atividade antimicrobiana contra fungos 

filamentosos e bactérias  (TERRAS et al., 1992; TERRA et al., 1993; AGIZZIO et al., 

2003). 

A análise comparativa da sequência codificante da proteína Mo-CBP3 

clonada, com as sequências das proteínas pronapin de Brassica napus (MANDAL et 

al., 2002; PALOMARES et al., 2002) e da mabinlin, uma proteína de Capparis 

masaikai (LI et al., 2008a; HU et al., 2009), mostrou que não há sequências de íntrons 

no contig da proteína estudada neste trabalho. Outra característica definida na sequência 

de aminoácidos deduzida da proteína Mo-CBP3 foi a presença, na região C-terminal, de 

um domínio de ligação à membrana. Proteínas de superfície membranar são importantes 

moléculas em células vivas de eucariotos, devido à sua interação com o ambiente 
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externo à célula (Elortza et al., 2003). Essas proteínas são modificadas durante eventos 

pós-traducionais, sendo uma subclasse destas modificada após ligações covalentes de 

um GPI (glicosilfosfatidilinositol) na porção C-terminal da proteína (FIELD et al., 

1991; PESKAN et al., 2000). 

A modelagem computacional de uma proteína através do método de homologia 

baseia-se no conceito de sobreposições de aminoácidos a partir de modelo já 

determinado, bem como de evolução molecular da proteína. Nesse contexto, a 

semelhança entre as estruturas primárias desta proteína e de proteínas homólogas com 

estruturas tridimensionais conhecidas implica que possa ocorrer similaridade estrutural 

entre elas e, consequentemente, funcional. A sobreposição da modelagem 

tridimensional das sequências que codificam para Mo-CBP3 com aquela da castanha do 

Pará mostra a existência de domínios bastante conservados, particularmente o domínio 

conhecido como AAI. A presença deste domínio caracteriza a proteína como 

transportadora de lípídios, como um inibidor de tripsina e α-amilase e como proteína de 

armazenamento. Neste sentido, deve ser salientado que os achados deste e de outros 

trabalhos do nosso grupo de pesquisa, relacionados com a proteína Mo-CBP3, sugerem 

as próximas etapas de investigação. Acreditamos que a futura obtenção da Mo-CBP3 

recombinante, na forma solúvel, permitirá, entre outras análises, a determinação do 

modo de ação desta proteína e, principalmente, a maneira como essa proteína interage 

com fungos fitopatogênicos.  

Após as estruturas das isoformas da proteína Mo-CBP3 refinadas, os resultados da 

análise estrutural podem ser ponderados por múltiplos critérios incluindo a qualidade e 

a resolução dos dados obtidos de difração, os fatores Rfactor e Rfree; desvios de ângulos e 

distâncias de ligação em relação a valores padrão (ROMÃO, 1996). Tais investigações 

são feitas através de ferramentas computacionais, que utilizam algoritmos específicos 

para avalias parâmetros estereoquímicos como: comprimentos de ligações, ângulos 

planos e torcionais de cadeia principal e das cadeias laterais, planaridade dos anéis de 

cadeias laterais e das cadeias polipeptídicas, quiralidade, impedimento de ligações 

estéricas entre pares de átomos não ligados. Dentre os softwares utilizados para essas 

análises estruturais destaca-se o MolProbity (CHEN et al., 2010), que analisa a 

qualidade estereoquímica da estrutura proteica, avaliando sua estrutura global e por 

resíduo individual. Entre os resultados gerados, destaca-se o gráfico de Ramachandran 

(RAMACHANDRAN; RAMAKRISHNAN; SASISEKHRAN, 1963), o qual determina 

a localização dos resíduos relacionando-os com as regiões energicamente mais 
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favoráveis ou desfavoráveis em relação aos ângulos ψ (ângulo de rotação psi) e φ 

(ângulo de rotação phi), além de nortear a validação da qualidade de modelos teóricos 

ou experimentais de proteínas. A análise de Ramachandran, utilizando o software 

MolProbity, revela que pelo menos três estruturas (REv7, Rev10 e Rev19) possuem 

todos os aminoácidos em combinações de ângulos de rotações ψ e φ em regiões no 

conflitantes do diagrama. 
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8. CONCLUSÃO 
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8 – CONCLUSÃO 

 

A análise computacional da sequência deduzida de Mo-CBP3 mostrou que esta é 

uma proteína de massa molecular em torno de 14,7 kDa, possuindo um peptídeo sinal de 

30 aminoácidos e uma sequência sinal na região C-terminal relacionada à ancoragem 

desta proteína à membrana plasmática, bem como ao retículo endoplasmático. Sítios de 

O-glicosilação e de fosforilação foram também identificados. Em adição ao domínio de 

ligação à quitina, um domínio relacionado à proteína de transferência de lipídeos, 

proteína de reserva e aos inibidores de tripsina e de alfa-amilase foi detectado na 

sequência de Mo-CBP3, contribuindo para o entendimento de sua potente ação contra 

fungos fitopatogênicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

9. REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 



101 
 

 

9 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABD-ELSALAM, K. A. Bioinformatic tools and guideline for PCR primer design. 
African Journal of Biotechnology, v. 2, p. 91-95, 2003.  

ABRAHAM, A. K.; KOLSETH, S.; PIHL, A. Removal of wheat-germ agglutinin 
increases protein synthesis in wheat-germ extracts. European Journal of 
Biochemistry, v. 124, p. 383-388, 1982.  

AGIZZIO, A. P.; CARVALHO, A. O.; RIBEIRO, S. F. F.; MACHADO, O. L. T.; 
ALVES, E. L.; OKOROKOV, L. A.; SAMARÃO, S. S.; BLOCH JR., C.; PRATES, M. 
V.; GOMES, V. M. A 2S albumin-homologous protein from passion fruit seeds inhibits 
the fungal growth and acidification of the medium by Fusarium oxysporum. Archives 
of Biochemistry and Biophysics, v. 416, p. 188-195, 2003.  

AGRAWAL, H.; SHEE, C.; SHARMA, A. K. Isolation of a 66 kDa protein with 
coagulation activity from seeds of Moringa oleifera. Research Journal of Agriculture 
and Biological Sciences, v. 3, p. 418-421, 2007.  

ALTSCHUL, S. F.; MADDEN, T. L.; SCHÄFFER, A. A.; ZHANG, J.; ZHANG, Z.; 
MILLER, W.; LIPMAN, D. J. Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of 
protein database search programs. Nucleic Acids Research, v. 25, p. 3389-3402, 1997.  

AMAGLOH, F. K.; BENANG, A. Effectiveness of Moringa oleifera seed as coagulant 
for water purification. African Journal of Agricultural Research, v. 4, p. 119-123, 
2009.  

AMIAN, A. A.; PAPENBROCK, J.; JACOBSEN, H.-J.; HASSAN, F. Enhancing 
transgenic pea (Pisum sativum L.) resistence against fungal diseases through stacling of 
two antifungal genes (chitinase and glucanase). Genetically Modified Crops, v. 2, p. 
104-109, 2011. 

ANWAR, F.; BHANGER, M. I. Analytical characterization of Moringa oleifera seed 
oil grown in temperate regions of Pakistan. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, v. 51, p. 6558-6563, 2003.  

ANWAR, F.; LATIF, S.; ASHRAF, M.; GILANI, A. H. Moringa oleifera: A food plant 
with multiple medicinal uses. Phytotherapy Researsh, v. 25, p. 17-25, 2007.  

ASENSIO, J. L.; CAÑADA, F. J.; SIEBERT, H.-C. et al. Structural basis for chitin 
recognition by defense proteins: GlcNAc residues are bound in a multivalent fashion by 
extended binding sites in hevein domains. Chemistry and Biology, v. 7, p. 529-543, 
2000.  

AYOTUNDE, E. O.; FAGBENRO, O. A.; ADEBAYO, O. T. Toxicity of aqueous 
extract of Moringa oleifera seed powder to Nile tilapia Oreochromis niloticus (LINNE 
1779) fingerlings. International Research Journal of Agricultural Science and Soil 
Science, v. 1, p. 142-150, 2011.  



102 
 

 

BANNAI, H.; TAMADA, Y.; MARUYAMA, O.; NAKAI, K.; MIYANO, S. Extensive 
feature detection of N-terminal protein sorting signals. Bioinformatics, v. 18, p. 298-
305, 2002.  

BARIANI, A.; GONÇALVES, J. F. C.; CHEVREUIL, L. R.; CAVALLAZZI, J. R. P.; 
SOUZA, L. A. G.; BENTES, J. L. S.; PANDO, S. C. Purificação parcial de inibidores 
de tripsina de sementes de Caesalpinia ferrea e Swartzia polyphylla e o efeito dos 
extratos proteicos sobre fungos fitopatogênicos. Summa Phytopathologica, v. 38, p. 
131-138, 2012. 

BARROS, F. C.; SAGATA, E.; FERREIRA, L. C. C.; JULIATTI, F. C. Inducção de 
resistência em plantas contra fitopatógenos. Bioscience Journal, v. 26, p. 231-239, 
2010.  

BECKMANN, H. S. G.; MÖLLER, H. M.; WITTMANN, V. High-affinity multivalent 
wheat germ agglutinin ligands by one-pot click reaction. Beilstein Journal of Organic 
Chemistry, v. 8, p. 819-826, 2012.  

BELL, E. A. Nonprotein amino acids of plants: significance in medicine, nutrition, and 
agriculture. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 51, p. 2854-2865, 2003.  

BLOM, N.; GAMMELTOFT, S.; BRUNAK, S. Sequence and structure-based 
prediction of eukaryotic protein phosphorylation sites. Journal of Molecular Biology, 
v. 294, p. 1351-1362, 1999.  

BONARDI, V.; TANG, S.; STALLMANN, A.; ROBERTS, M.; CHERKIS, K.; 
DANGL, J. L. Expanded functions for a family of plant intracellular immune receptors 
beyond specific recognition of pathogen effectors. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, v. 108, p. 16463-16468, 2011.  

BRAMEIER, M.; KRINGS, A.; MACCALLUM, R. M. NucPred - predicting nuclear 
localization of proteins. Bioinformatics, v. 23, p. 1159-1160, 2007.  

BREITENEDER, H. Thaumatin-like proteins - A new family of pollen and fruit 
allergens. Allergy, v. 59, p. 479-481, 2004.  

BREITENEDER, H.; RADAUER, C. A classification of plant food allergens. The 
Journal of Allergy and Clinical Immunology, v. 113, p. 821-831, 2004.  

BRIMNER, T. A.; BOLAND, G. J. A review of the non-target effects of fungi used to 
biologically control plant diseases. Agriculture, Ecosystems and Environment, v. 
100, p. 3-16, 2003.  

BROWN, S. M. Bioinformatics: a biologist's guide to biocomputing and the 
internet. Natick: Eaton Publishing Massachusetts, USA. 188 pp. 2000. 

BUENO, C. J.; AMBRÓSIO, M. M. Q.; SOUZA, N. L. Produção e avaliação da 
sobrevivência de estruturas de resistência de fungos fitopatogênicos habitantes do solo. 
Summa Phytopathologica, v. 33, p. 47-55, 2007.  



103 
 

 

BURNS, G. W.; BOTINO, P. S. Genética. 6ª ed., Guanabara Koogan,  p. 381,1991. 

CÁCERES, A.; CABRERA, O.; MORALES, O.; MOLLINEDO, P.; MENDIA, P. 
Pharmacological properties of Moringa oleifera. 1: Preliminary screening for 
antimicrobial activity. Journal of Ethnopharmacology, v. 33, p. 213-216, 1991.  

CARLINI, C. R.; GROSSI-DE-SÁ, M. F. Plant toxic proteins with insecticidal 
properties. A review on their potentialities as bioinsecticides. Toxicon, v. 40, p. 1515-
1539, 2002.  

CARLOMAGNO, M.; MATHÓ, C.; CANTOU, G.; SANBORN, J. R.; LAST, J. A.; 
HAMMOCK, B. D.; ROEL, A.; GONZÁLEZ, D.; GONZÁLEZ-SAPIENZA, G. A 
Clomazone immunoassay to study the environmental fate of the herbicide in rice (Oryza 
sativa) agriculture. NIH Public Access, v. 58, p. 4367-4371, 2011.  

CHAKRABARTI, A.; GANAPATHI, T. R.; MUKHERJEE, P. K.; BAPAT, V. A. 
MSI-99, a magainin analogue, imparts enhanced disease resistance in transgenic 
tobacco and banana. Planta, v. 216, p. 587-596, 2003.  

CHEN, M. Elucidation of bactericidal effects incurred by Moringa oleifera and 
chitosan. Journal of the U.S. SJWP, v. 4, p. 65-79, 2009.  

CHEN V.B.; ARENDALL, W. B.; HEADD, J. J.; KEEDY, D. A.; IMMORMINO, R. 
M.; KAPRAL, G. J.; MURRAY, L. W.; RICHARDSON, J. S.; RICHARDSON, D. C. 
MolProbity: all-atom structure validation for macromolecular crystallography. Acta 
Crystallographica, v. 66, p. 12-21, 2010. 

CHEONG, Y. H.; KIM, C. Y.; CHUN, H. J.; MOON, B. C.; PARKA, H. C.; KIM, J. 
K.; LEE, S-H.; HAN, C-D.; LEE, S. Y.; CHO, M. J. Molecular cloning of a soybean 
class III β-1,3-glucanase gene that is regulated both developmentally and in response to 
pathogen infection. Plant Science, v. 154, p. 71-81, 2000.  

CHUANG, P.-H.; LEE, C.-W.; CHOU, J.-Y.; MURUGAN, M.; SHIEH, B.-J.; CHEN, 
H.-M. Antifungal activity of crude extracts and essential oil of Moringa oleifera Lam. 
Bioresource Technology, v. 98, p. 232-236, 2007. 

COLOMBO, G.; MELI, M.; CAÑADA, J.; ASENSIO, J. L.; JIMENEZ-BARBERO, J. 
A dynamic perspective on the molecular recognition of chitooligosaccharide ligands by 
hevein domains. Carbohydrate Research, v. 340, p. 1039-1049, 2005.  

CUNILLERA, N.; BORONAT, A.; FERRER, A. The Arabidopsis thaliana FPS1 gene 
generates a novel mRNA that encodes a mitochondrial farnesyl-diphosphate synthase 
isoform. The Journal of Biological Chemistry, v. 272, p. 15381-15388, 1997.  

DAVIS, I. W.; LEAVER-FAY, A.; CHEN, V. B.; BLOCK, J. N.; KAPRAL, G. J.; 
WANG, X.; MURRAY, L. W.; ARENDALL, W. B.; SNOEYINK, J.; RICHARDSON, 
J. S.; RICHARDSON, D. C. MolProbity: all-atom contacts and structure validation for 
proteins and nucleic acids. Nucleic Acids Research, v. 35, p. 375-83, 2007.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20VB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20057044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Arendall%20WB%203rd%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20057044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Headd%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20057044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Keedy%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20057044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Immormino%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20057044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Immormino%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20057044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kapral%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20057044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Murray%20LW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20057044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Richardson%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20057044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Richardson%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20057044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Davis%20IW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17452350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leaver-Fay%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17452350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20VB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17452350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Block%20JN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17452350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kapral%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17452350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17452350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Murray%20LW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17452350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Arendall%20WB%203rd%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17452350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Snoeyink%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17452350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Richardson%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17452350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Richardson%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17452350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Richardson%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17452350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Richardson%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17452350


104 
 

 

DAVIS, I. W.; MURRAY, LAURA WESTON; RICHARDSON, J. S.; RICHARDSON, 
D. C. MOLPROBITY: structure validation and all-atom contact analysis for nucleic 
acids and their complexes. Nucleic Acids Research, v. 32, p. 615-9, 2004.  

DONG, S.; YIN, W.; KONG, G.; YANG, X.; QUTOB, D.; CHEN, Q.; KALE, S. D.; 
SUI, Y.; ZHANG, Z.; DOU, D.; ZHENG, X.; GIJZEN, M.; TYLER, B. M.; WANG, Y. 
Phytophthora sojae avirulence effector Avr3b is a secreted NADH and ADP-ribose 
pyrophosphorylase that modulates plant immunity. PLoS Pathogens, v. 7, p. e1002353, 
2011.  

ECKERT, E. M.; BAUMGARTNER, M.; HUBER, I. M.; PERNTHALER, J. Grazing 
resistant freshwater bacteria profit from chitin and cell-wall-derived organic carbon. 
Environmental Microbiology, v. 1, p. 1-12, 2013.  

EL-AKHAL, M. R.; COLBY, T.; CANTORAL, J. M.; HARZEN, A.; SCHMIDT, J.; 
FERNÁNDEZ-ACERO, F. J. Proteomic analysis of conidia germination in 
Colletotrichum acutatum. Archives of microbiology, v. 195, p. 227-146, 2013. 

EMANI, C.; GARCIA, J. M.; LOPATA-FINCH, E.; POZO, M. J.; URIBE, P; KIM, D-
J.; SUNILKUMAR, G.; COOK, D. R.; KENERLEY, C. RATHORE, K. Enhanced 
fungal resistance in transgenic cotton expressing an endochitinase gene from 
Trichoderma virens. Plant Biotechnology Journal, v. 1, p. 321-36, 2003. 

ELORTZA, F.; NÜHSE, T. S.; FOSTER, L. J.; STENSBALLE, A.; PECK, S. C.; 
JENSEN, O. N. Proteomic analysis of glycosylphosphatidylinositol-anchored 
membrane Proteins. Molecular & Cellular Proteomics, v. 2, p. 1261-1270, 2003.  

EWING, B.; GREEN, P. Base-calling of automated sequencer traces using phred. II. 
Error probabilities. Genome Research, v. 8, p. 186-94, 1998. 

FAHEY, J. W. Moringa oleifera: A Review of the Medical Evidence for Its Nutritional, 
Therapeutic , and Prophylactic Properties . Part 1 . Trees For Life Journal, v. 1, p. 1-
15, 2005.  

FOOD AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO). Statistical Yearbook 2012. World 
Food and Agriculture, Rome, 2012.  

FERNANDES, H.; MICHALSKA, K.; SIKORSKI, M.; JASKOLSKI, M. Structural 
and functional aspects of PR-10 proteins. The FEBS journal, v. 280, p. 1169-1199, 
2013.  

FERREIRA, P. M. P.; CARVALHO, A. F. U.; FARIAS, D. F.; CARIOLANO, N. G.; 
MELO, V. M. M.; QUEIROZ, M. G. R.; MARTINS, A. M. C.; MACHADO-NETO, J. 
G. Larvicidal activity of the water extract of Moringa oleifera seeds against Aedes 
aegypti and its toxicity upon laboratory animals. Anais da Academia Brasileira de 
Ciências, v. 81,  p. 207-216, 2009.  

FIELD, M. C.; MENON, A. K.; CROSS, G. A. M. A glycosylphosphatidylinositol 
protein anchor from procyclic stage Trypanosoma brucei: lipid structure and 
biosynthesis. EMBO Journal, v. 10, p. 2731-2739, 1991.  



105 
 

 

FIRTH, J.; BALRAJ, V.; MULIYIL, J.; ROY, S.; RANI, L. M.; CHANDRESEKHAR, 
R.; KANG, G. Point-of-use interventions to decrease contamination of drinking water: a 
randomized, controlled pilot study on efficacy, effectiveness, and acceptability of closed 
containers, Moringa oleifera, and in-home chlorination in rural South India. The 
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 82, p. 759-765, 2010.  

FLEIGE, S.; PFAFFL, M. W. RNA integrity and the effect on the real-time qRT-PCR 
performance. Molecular Aspects of Medicine, v. 27, p. 126-139, 2006.  

FLIEGMANN, J.; MITHOFER, A.; WANNER, G.; EBEL, J. An ancient enzyme 
domain hidden in the putative β-glucan elicitor receptor of soybean may play an active 
part in the perception of pathogen-associated molecular patterns during broad host 
resistance. The Journal of Biological Chemistry, v. 279, p. 1132-1140, 2004.  

FROHMAN, M. A.; DUSH, M. K.; MARTIN, G. R. Rapid production of full-length 
cDNAs from rare transcripts: Amplification using a single gene-specific oligonucleotide 
primer. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 85, p. 8998-9002, 1988.  

FU, Z. Q.; DONG, X. Systemic Acquired Resistance: Turning local infection into 
global defense. Annual Review of Plant Biologyiology, v. 64, p.1-25, 2013.  

GALLÃO, M. I.; DAMASCENO, L. F.; BRITO, E. S. Avaliação química e estrutural 
da semente de moringa. Revista Ciência Agronômica, v. 37, p. 106-109, 2006.  

GANGULY, R.; GUHA, D. Alteration of brain monoamines and EEG wave pattern in 
rat model of Alzheimer’s disease and protection by Moringa oleifera. Indian Journal 
of Medical Research, v. 128, p. 744-751, 2008.  

GASSENSCHMIDT, U.; JANY, K. D.; TAUSCHER, B.; NIEBERGALL, H. Isolation 
and characterization of a flocculating protein from Moringa oleifera Lam. Biochimica 
et Biophysica Acta, v. 1243, p. 477-481, 1995.  

GHAG, S. B.; SHEKHAWAT, U. K. S.; GANAPATHI, T. R. Petunia floral defensins 
with unique prodomains as novel candidates for development of fusarium wilt 
resistance in transgenic banana plants. PloS One, v. 7, p. e39557, 2012.  

GHEBREMICHAEL, K. A; GUNARATNA, K. R.; HENRIKSSON, H.; BRUMER, H.; 
DALHAMMAR, G. A simple purification and activity assay of the coagulant protein 
from Moringa oleifera seed. Water Research, v. 39, p. 2338-2344, 2005.  

GIFONI, J. M. Propriedades bioquímicas e funcionais de uma proteína ligante à quitina 
purificada das sementes de Moringa oleifera Lamarck. Tese, Departamento de 
Bioquímica e Biologia Molecular, UFC, Fortaleza, 122 p., 2009. 

GIFONI, J. M.; OLIVEIRA, J. T. A.; OLIVEIRA, H. D.; BATISTA, A. B.; PEREIRA, 
M. L.; GOMES, A. S.; OLIVEIRA, H. P.; GRANGEIRO, T. B.; VASCONCELOS, I. 
M.  A novel chitin-binding protein from Moringa oleifera seed with potential for plant 
disease control. Biopolymers, v. 98, p. 406-415, 2012.  



106 
 

 

GODMAN, J.; BALK, J. Genome analysis of Chlamydomonas reinhardtii reveals the 
existence of multiple, compartmentalized iron-sulfur protein assembly machineries of 
different evolutionary origins. Genetics, v. 179, p. 59-68, 2008.  

GOMES, A. S. Purificação, caracterização físico-química e biológica de proteínas 
ligantes à quitina presentes nas sementes de Moringa oleifera Lamarck. Monografia, 
Departamento de Biologia, UFC, Fortaleza, 100 p., 2002. 

GORDON, D.; ABAJIAN, C.; GREEN, P. Consed: A graphical tool for sequence 
finishing. Genome Research, v. 8, n. 3, p. 195-202, 1998. 

GOYAL, B. R.; AGRAWAL, B. B.; GOYAL, R. K.; MEHTA, A. A. Phyto-
pharmacology of Moringa oleifera Lam. Natural Product Radiance, v. 6, p. 347-353, 
2007.  

GREBE, M.; XU, J.; MÖBIUS, W.; UEDA, T.; NAKANO, A.; GEUZE, H. J.; ROOK, 
M. B.; SCHERES, B. Involves actin-mediated trafficking via ARA6-positive early 
endosomes. Current Biology, v. 13, p. 1378-1387, 2003.  

GUAN, Y.; RAMALINGAM, S.; NAGEGOWDA, D.; TAYLOR, P. W. J.; CHYE, M.-
L. Brassica juncea chitinase BjCHI1 inhibits growth of fungal phytopathogens and 
agglutinates gram-negative bacteria. Journal of Experimental Botany, v. 59, p. 3475-
3484, 2008.  

GUPTA, R.; BRUNAK, S. Prediction of glycosylation across the human proteome and 
the correlation to protein function. Pacific Symposium on Biocomputing, v. 7, p. 310-
322, 2002.  

HANTON, S. L.; CHATRE, L.; MATHESON, L. A.; ROSSI, M.; HELD, M. A.; 
BRANDIZZI, F. Plant Sar1 isoforms with near-identical protein sequences exhibit 
different localisations and effects on secretion. Plant Molecular Biology, v. 67, p. 283-
294, 2008.  

HEMSLEY, P. A; GRIERSON, C. S. Multiple roles for protein palmitoylation in plants. 
Trends in Plant Science, v. 13, p. 295-302, 2008.  

HOEKSTRA, A. Y.; MEKONNEN, M. M.; CHAPAGAIN, A. K.; MATHEWS, R. E.; 
RICHTER, B. D. Global monthly water scarcity: blue water footprints versus blue water 
availability. PloS one, v. 7, p. e32688, 2012.  

HU, X. W.; LIU, S. X.; GUO, J. C.; LI, J. T.; DUAN, R. J.; FU, S. P. Embryo and 
anther regulation of the mabinlin II sweet protein gene in Capparis masaikai Lévl. 
Functional and Integrative Genomics, v. 9, p. 351-361, 2009.  

HUANG, X.; MADAN, A. CAP3: A DNA Sequence Assembly Program. Genome 
Research, v. 9, p. 868-877, 1999. 

HUANG, X.; XIE, W.; GONG, Z. Characteristics and antifungal activity of a chitin 
binding protein from Ginkgo biloba. FEBS Letters, v. 478, p. 123-126, 2000.  



107 
 

 

HUNTER, P. R.; CRADDOCK, C. P.; BENEDETTO, S. DI; ROBERTS, L. M.; 
FRIGERIO, L. Fluorescent reporter proteins for the tonoplast and the vacuolar lumen 
identify a single vacuolar compartment in Arabidopsis cells. Plant Physiology, v. 145, 
p. 1371-1382, 2007.  

IMBEAUD, S.; GRAUDENS, E.; BOULANGER, V.; BARLET, X.; ZABORSKI,P.; 
EVENO,E.; MUELLER, O.; SCHROEDER, A.; AUFFRAY, C. Towards 
standardization of RNA quality assessment using user-independent classifiers of 
microcapillary electrophoresis traces. Nucleic Acids Research, v. 33, p. 1-12, 2005. 

ISELI, B.; BOLLER, T.; NEUHAUS, J.-M. The N-terminal cysteine-rich domain of 
tobacco class I chitinase is essential for chitin binding but not for catalytic or antifungal 
activity. Plant Physiology, v. 103, p. 221-226, 1993.  

JABEEN, R.; SHAHID, M.; JAMIL, A.; ASHRAF, M. Microscopic evaluation of the 
antimicrobial activity of seed extracts of Moringa oleifera. Pakistan Journal of 
Botany, v. 40, p. 1349-1358, 2008.  

JELÍNKOVÁ, H.; TREMBLAY, F.; DESROCHERS, A. Herbivore-simulated induction 
of defenses in clonal networks of trembling aspen (Populus tremuloides). Tree 
Physiology, v. 32, p. 1348-1356, 2012.  

JULENIUS, K.; MØLGAARD, A.; GUPTA, R.; BRUNAK, S. Prediction, conservation 
analysis, and structural characterization of mammalian mucin-type O-glycosylation 
sites. Glycobiology, v. 15, p. 153-164, 2005.  

KAKU, H.; NISHIZAWA, Y.; ISHII-MINAMI, N.; AKIMOTO-TOMIYAMA, C.; 
DOHMAE, N.; TAKIO, K.; MINAMI, E.; SHIBUYA, N. Plant cells recognize chitin 
fragments for defense signaling through a plasma membrane receptor. Proceedings of 
the National Academy of Sciences of the United States of America, v. 103, p. 11086-
11091, 2006.  

KELLEY, L. A; STERNBERG, M. J. E. Protein structure prediction on the Web: a case 
study using the Phyre server. Nature Protocols, v. 4, p. 363-371, 2009.  

KIEMER, L.; BENDTSEN, J. D.; BLOM, N. NetAcet: prediction of N-terminal 
acetylation sites. Bioinformatics, v. 21, p. 1269-1270, 2005.  

KIPER, M.; BARTELS, D.; HERZFELD, F.; RICHTER, G. The expression of a plant 
genome in hnRNA and mRNA. Nucleic Acids Research, v. 6, p. 1961-1978, 1979.  

KLUMPERMAN, J. Transport between ER and Golgi. Current Opinion in Cell 
Biology, v. 12, p. 445-449, 2000.  

KOSTOV, K.; CHRISTOVA, P.; SLAVOV, S.; BATCHVAROVA, R. Constitutive 
expression of a radish defensin gene Rs-Afp2 in tomato increases the resistance to 
fungal pathogens. Biotechnology & Biotechnological Equipment, v. 23, p. 1121-1125, 
2009. 



108 
 

 

KOUZAI, Y.; KAKU, H.; SHIBUYA, N.; MINAMI, E.; NISHIZAWA, Y. Expression 
of the chimeric receptor between the chitin elicitor receptor CEBiP and the receptor-like 
protein kinase Pi-d2 leads to enhanced responses to the chitin elicitor and disease 
resistance against Magnaporthe oryzae in rice. Plant Molecular Biology, v. 81, p. 287-
295, 2013.  

KUMAR, V.; PARKHI, V.; KENERLEY, C. M.; RATHORE, K. S. Defense-related 
gene expression and enzyme activities in transgenic cotton plants expressing an 
endochitinase gene from Trichoderma virens in response to interaction with Rhizoctonia 
solani. Planta, v. 230, p. 277-291, 2009. 

KUZINA, V.; EKSTRØM, C. T.; ANDERSEN, S. B.; NIELSEN, J. K.; OLSEN, C. E.; 
BAK, S. Identification of defense compounds in Barbarea vulgaris against the 
herbivore Phyllotreta nemorum by an ecometabolomic approach. Plant Physiology, v. 
151, p. 1977-1990, 2009.  

KYTE, J.; DOOLITTLE, R. F. A simple method for displaying the hydropathic 
character of a protein. Journal of Molecular Biology, v. 157, p. 105-132, 1982.  

LAM, S. K.; NG, T. B. Acaconin, a chitinase-like antifungal protein with cytotoxic and 
anti-HIV-1 reverse transcriptase activities from Acacia confusa seeds. Acta Biochimica 
Polonica, v. 57, p. 299-304, 2010.  

LARKIN, M. A.; BLACKSHIELDS, G.; BROWN, N. P.; CHENNA, R.; 
McGETTIGAN, P. A.; McWILLIAM, H.; VALENTIN, F.; WALLACE, I. M.; WILM, 
A.; LOPEZ, R.; THOMPSON, J. D.; GIBSON, T. J.; HIGGINS, D. G. Clustal W and 
Clustal X version 2.0. Bioinformatics. v. 23, p. 2947–2948, 2007. 

LEE, O. S.; LEE, B.; PARK, N.; Koo, J. C.; Kim, Y. H.; Prasad, T. D.; Karigar, C.; 
Chun, H. J.; Jeong, B. R.; Kimb, D. H.; Nam, J.; Yun, J-G.; Kwak, S-S.; Cho, M. J.; 
Yun, D-J. Pn-AMPs, the hevein-like proteins from Pharbitis nil confers disease 
resistance against phytopathogenic fungi in tomato, Lycopersicum esculentum. 
Phytochemistry, v. 62, p. 1073-1079, 2003.  

LETUNIC, I.; DOERKS, T.; BORK, P. SMART 7: recent updates to the protein domain 
annotation resource. Nucleic Acids Research, v. 40, p. 302-305, 2012. 

LI, D.-F.; JIANG, P.; ZHU, D. Y.; HU, Y.; MAX, M.; WANG, D. C. Crystal structure 
of Mabinlin II: A novel structural type of sweet proteins and the main structural basis 
for its sweetness. Journal of Structural Biology, v. 162, p. 50-62, 2008.  

LI, S.-S.; CLAESON, P. Cys/Gly-rich proteins with a putative single chitin-binding 
domain from oat (Avena sativa) seeds. Phytochemistry, v. 63, p. 249-255, 2003.  

LIPIPUN, V.; KUROKAWA, M.; SUTTISRI, R.; TAWEECHOTIPATR, P.; 
PRAMYOTHIN, P.; HATTORI, M.; SHIRAKI, K. Efficacy of Thai medicinal plant 
extracts against herpes simplex virus type 1 infection in vitro and in vivo. Antiviral 
Research, v. 60, p. 1751-1780, 2003.  



109 
 

 

LIU, B.; LI, J.-F.; AO, Y.; QU, J.; LI, Z.; SU, J.; ZHANG, Y.; LIU, J.; FENG, D.; QI, 
K.;  HE, Y.; WANG, J.; WANG, H-B. Lysin motif-containing proteins LYP4 and LYP6 
play dual roles in peptidoglycan and chitin perception in rice innate immunity. The 
Plant Cell, v. 24, p. 3406-3419, 2012 (a).  

LIU, T.; LIU, Z.; SONG, C.; HU, Y.; HAN, Z.; SHE, J.; FAN, F.; WANG, J.; JIN, C.; 
CHANG, J.; ZHOU, J-M.; CHA, J. Chitin-induced dimerization activates a plant 
immune receptor. Science, v. 336, p. 1160-1164, 2012 (b).  

LORENZI, H.; MATOS, F. J. Plantas Medicinais no Brasil - Nativas e Exóticas 
Cultivadas. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, p. 346-347, 2002. 

LÜRLING, M.; BEEKMAN, W. Anti-cyanobacterial activity of Moringa oleifera 
seeds. Journal of Applied Phycology, v. 22, p. 503-510, 2010.  

MACKEY, D.; BELKHADIR, Y.; ALONSO, J. M.; ECKER, J. R.; DANGL, J. L. 
Arabidopsis RIN4 is a target of the type III virulence effector AvrRpt2 and modulates 
RPS2-mediated resistance. Cell, v. 112, p. 379-89, 2003.  

MAKKAR, H. P. S.; BECKER, K. Nutrients and antiquality factors in different 
morphological parts of the Moringa oleifera tree. The Journal Science, Agricultural, 
v. 128, p. 311-22, 1997.  

MANAHEJI, H.; JAFARI, S.; ZARINGHALAM, J.; REZAZADEH, S.; 
TAGHIZADFARID, R. Analgesic effects of methanolic extract of the leaf or root od 
Moringa oleifera on complete Freund’s adjuvant-induced artritis in rats. Journal of 
Chinese Integrative Medicine, v. 9, p. 219-222, 2011.  

MANDAL, S.; KUNDU, P.; ROY, B.; MANDAL, R. K. Precursor of the inactive 2S 
seed storage protein from the Indian mustard Brassica juncea is a novel trypsin 
inhibitor. Journal of Biological Chemistry, v. 277, p. 37161-37168, 2002.  

MANGALE, S. M.; CHONDE, S. G.; RAUT, P. D. Use of Moringa oleifera 
(Drumstick) seed as natural absorbent and an antimicrobial agent for ground water 
treatment. Research Journal of Recent Sciences, v. 1, p. 31-40, 2012.  

MARCHIVE, C.; LÉON, C.; KAPPEL, C.; COUTOS-THÉVENOT, P.; CORIO-
COSTET, M-F.; DELROT, S.; LAUVERGEAT, V. Over-expression of VvWRKY1 in 
grapevines induces expression of jasmonic acid pathway-related genes and confers 
higher tolerance to the downy mildew. PloS One, v. 8, p. e54185, 2013.  

MARTÍNEZ, M.; LÓPEZ-SOLANILLA, E.; RODRÍGUEZ-PALENZUELA, P.; 
CARBONERO, P.; DÍAZ, I. Inhibition of plant-pathogenic fungi by the barley cystatin 
Hv-CPI (gene Icy) is not associated with its cysteine-proteinase inhibitory properties. 
Molecular Plant-Microbe Interactions, v. 16, p. 876-883, 2003.  

MÉNDEZ-BRAVO, A.; CALDERÓN-VÁZQUEZ, C.; IBARRA-LACLETTE, E.; 
RAYA-GONZÁLEZ, J.; RAMÍREZ-CHÁVEZ, E.; MOLINA-TORRES, J.; 
GUEVARA-GARCÍA, A. A.; LÓPEZ-BUCIO, J.; HERRERA-ESTRELLA, L. 



110 
 

 

Alkamides activate jasmonic acid biosynthesis and signaling pathways and confer 
resistance to Botrytis cinerea in Arabidopsis thaliana. PloS One, v. 6, p. e27251, 2011.  

MENDIETA-ARAICA, B.; SPÖRNDLY, E.; REYES-SÁNCHEZ, N.; SPÖRNDLY, R. 
Feeding Moringa oleifera fresh or ensiled to dairy cows-effects on milk yield and milk 
flavor. Tropical Animal Health and Production, v. 43, p. 1039-1047, 2011.  

MUANGNOI, C.; CHINGSUWANROTE, P.; PRAENGAMTHANACHOTI, P.; 
SVASTI, S.; TUNTIPOPIPAT, S. Moringa oleifera pod inhibits inflammatory mediator 
production by lipopolysaccharide-stimulated RAW 264.7 murine macrophage cell lines. 
Inflammation, v. 35, p. 445-455, 2011.  

NDABIGENGESERE, A.; NARASIAH, K. S. Quality of water treated by coagulation 
using Moringa oleifeira seeds. Water Research, v. 32, p. 781-791, 1998.  

NDABIGENGESERE, A.; NARASIAH, K. S.; TALBOT, B. G. Active agents and 
mechanism of coagulation of turbid waters using Moringa oleifera. Water Research, v. 
29, p. 703-710, 1995.  

NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger, 5ª ed., 
Artmed, Porto Alegre, p. 1009, 2011.  

NOLAN, T.; HANDS, R. E.; OGUNKOLADE, W.; BUSTIN, S. A. SPUD: a 
quantitative PCR assay for the detection of inhibitors in nucleic acid preparations. 
Analytical Biochemistry, v. 351, p. 308-310, 2006.  

NWOSU, M.; OKAFOR, J. I. Preliminary studies of the antifungal activities of some 
medicial plants against Basidiobolus and some other pathogenic fungi. Mycoses, v. 38, 
p. 191-195, 1995.  

OKUDA, T.; BAES, A. U.; NISHIJIMA, W.; OKADA, M. Isolation and 
characterization of coagulant extracted from Moringa oleifera seed by salt solution. 
Water Research, v. 35, p. 405-410, 2001.  

ONGENA, M.; JOURDAN, E.; ADAM, A. PAQUOT, M.; BRANS, A.; JORIS, B.; 
ARPIGNY, J-L.; THONART, P. Surfactin and fengycin lipopeptides of Bacillus subtilis 
as elicitors of induced systemic resistance in plants. Environmental Microbiology, v. 
9, p. 1084-1090, 2007.  

ONYEKE, C. C.; AKUESHI, C. O. Infectivity and reproduction of Meloidogyne 
incognita (Kofoid and White) Chitwood on African yam bean, Sphenostylis stenocarpa 
(Hochst Ex. A. Rich) Harms accessions as influenced by botanical soil amendments. 
African Journal of Biotechnology, v. 11, p. 13095-13103, 2012.  

PALAGI, P. M.; HERNANDEZ, P.; WALTHER, D.; APPEL, R. D. Proteome 
informatics I: Bioinformatics tools for processing experimental data. Proteomics, v. 6, 
p. 5435-5444, 2006.  

PALOMARES, O.; MONSALVE, R. I.; RODRÍGUEZ, R.; VILLALBA, M. 
Recombinant pronapin precursor produced in Pichia pastoris displays structural and 



111 
 

 

immunologic equivalent properties to its mature product isolated from rapeseed. 
European Journal of Biochemistry, v. 269, p. 2538-2545, 2002.  

PEREIRA, M. L.; OLIVEIRA, H. D.; OLIVEIRA, J. T. A. GIFONI, J. M.; ROCHA, R. 
O.; SOUSA, D. O. B.; VASCONCELOS, I. M. Purification of a chitin-binding protein 
from Moringa oleifera seeds with potential to relieve pain and inflammation. Protein 
and Peptide Letters, v. 18, p. 1078-1085, 2011.  

PÉREZ-NOVO, C. A.; CLAEYS, C.; SPELEMAN, F.; VAN CAUWENBERGE, P.; 
BACHERT, C.; VANDESOMPELE, J. Impact of RNA quality on reference gene 
expression stability. BioTechniques, v. 39, p. 52-56, 2005.  

PESKAN, T.; WESTERMANN, M.; OELMÜLLER, R. Identification of low-density 
Triton X-100-insoluble plasma membrane microdomains in higher plants. European 
Journal of Biochemistry, v. 267, p. 6989-6995, 2000.  

PETERSEN, T. N.; BRUNAK, S.; HEIJNE, G. VON; NIELSEN, H. SignalP 4.0: 
discriminating signal peptides from transmembrane regions. Nature Methods, v. 8, p. 
785-786, 2011.  

PEUMANS, W. J.; LEY, M.; STINISSEN, H. M.; BROEKAERT, W. F. Isolation and 
partial characterization of a new lectin from seeds of the greater celandine (Chelidonium 
majus). Plant Physiology, v. 78, p. 379-383, 1985.  

PFISTER, S.; BAYER, P.; KOEHLER, A.; HELLWEG, S. Projected water 
consumption in future global agriculture: scenarios and related impacts. The Science of 
the Total Environment, v. 409, p. 4206-4216, 2011.  

PRABSATTROO, T.; WATTANATHORN, J.; IAMSA-ARD, S.; MUCHIMAPURA, 
S.; THUKHAMMEE, W. Moringa Oleifera Leaves Extract Attenuates Male Sexual 
Dysfunction. American Journal of Neuroscience, v. 3, p. 17-24, 2012.  

PRAPAGDEE, B.; KUEKULVONG, C.; MONGKOLSUK, S. Antifungal potential of 
extracellular metabolites produced by Streptomyces hygroscopicus against 
phytopathogenic fungi. International Journal of Biological Sciences, v. 4, p. 330-337, 
2008.  

PURUSHOTHAM, P.; ARUN, P. V. P. S.; PRAKASH, J. S. S.; PODILE, A. R. Chitin 
binding proteins act synergistically with chitinases in Serratia proteamaculans 568. 
PloS One, v. 7, p. e36714, 2012.  

PUUMALAINEN, T. J.; POIKONEN, S.; KOTOVUORI, A.; VAALI, K.; 
KALKKINEN, N.; REUNALA, T.; TURJANMAA, K.; PALOSUO, T. Napins, 2S 
albumins, are major allergens in oilseed rape and turnip rape. The Journal of Allergy 
and Clinical Immunology, v. 117, p. 426-32, 2006.  

RAIKHEL, N. V.; LEE, H.-I. Structure and function of chitin-binding proteins. Annual 
Review of Plant Biology, v. 44, p. 591-615, 1993.  



112 
 

 

RAMACHANDRAN, C.; PETER, K. V.; GOPALAKRISHNAN, P. K. Drumstick 
(Moringa oleifera): A multipurpose Indian vegetable. Economic Botany, v. 34, p. 276-
283, 1980. 

RAMACHANDRAN, G. N.; RAMAKRISHNAN, C.; SASISEKHRAN, V. 
Stereochemistry of polypeptide chain configurations. Journal of Molecular Biology, v. 
7, p. 95-99, 1963. 

RAMOS, L. M.; COSTA, R. S.; MÔRO, F. V.; SILVA, R. C. Morfologia de frutos e 
sementes e morfofunção de plântulas de moringa (Moringa oleifera Lam.). 
Comunicata Scientiae, v. 1, p. 156-160, 2010.  

RESENDE, M. L. V.; SALGADO, S. M. L.; CHAVES, Z. M. Espécies ativas de 
oxigênio na resposta de defesa de plantas a patógenos. Fitopatologia Brasileira, v. 28, 
p. 123-130, 2003.  

RICO, T. E. F.; SANTOS, L. M.; REIS, E. M.; SILVA, F. F.; ZONETTI, P. C. 
Tratamento de água residuária de curtume com utilização de sementes de moringa 
(Moringa oleifera L.). Revista Agro@mbiente On-line, v. 4, p. 96-101, 2010.  

RIZZELLO, C. G.; CODA, R.; ANGELIS,  M. D.; CAGNO, R. D.; CARNEVALI, P.; 
GOBBETTI, M. Long-term fungal inhibitory activity of water-soluble extract from 
Amaranthus spp. seeds during storage of gluten-free and wheat flour breads. 
International Journal of Food Microbiology, v. 131, p. 189-196, 2009.  

ROCHA, M. F. G.; AGUIAR, F. L. N.; BRILHANTE, R. S. N.; Cordeiro, R A.; 
Teixeira, C. E. C.; Castelo-Branco, D. S. C. M.; Paiva, M. A. N.; Zeferino, J. P. O.; 
Mafezoli, J. Sampaio, C. M. S. Barbosa, F. G.; Sidrim, J. J. C. Extratos de Moringa 
oleifera e Vernonia sp. sobre Candida albicans e Microsporum canis isolados de cães e 
gatos e análise da toxicidade em Artemia sp. Ciência Rural, v. 41, p. 1807-1812, 2011.  

RODRÍGUEZ-NÚÑEZ, J. R.; SÁNCHEZ-MACHADO, D. I.; LÓPEZ-CERVANTES, 
J.; NÚÑEZ-GASTÉLUM, J. A.; SÁNCHEZ-DUARTE, R. G.; CORREA-MURRIETA, 
M. A. Moringa oleifera seed extract in the clarification of surface waters. International 
Journal of Environmental Protection, v. 2, p. 17-21, 2012.  

ROLIM, L. A. D. M. M.; MACÊDO, M. F. S.; SISENANDO, H. A.; NAPOLEÃO, T. 
H.; FELZENSZWALB, I.; AIUB, C. A. F.; COELHO, L. C. B. B.; MEDEIROS, 
SILVIA R. B.; PAIVA, P. M. G. Genotoxicity evaluation of Moringa oleifera seed 
extract and lectin. Journal of Food Science, v. 76, p. 53-58, 2011.  

ROMEIS, J.; RAYBOULD, A.; BIGLER, F.; CANDOLFI, M. P.; HELLMICH, R. L.; 
HUESING, J. E.; SHELTON, A. M. Deriving criteria to select arthropod species for 
laboratory tests to assess the ecological risks from cultivating arthropod-resistant 
genetically engineered crops. Chemosphere, v. 90, p. 901-909, 2012.  

RUAN, J.-J.; CHEN, H.; SHAO, J.-R.; WU, Q.; HAN, X.-Y. An antifungal peptide 
from Fagopyrum tataricum seeds. Peptides, v. 32, p. 1151-1158, 2011. 



113 
 

 

SAGARAM, U. S.; PANDURANGI, R.; KAUR, J.; SMITH, T. J.; SHAH, D. M. 
Structure-activity determinants in antifungal plant defensins MsDef1 and MtDef4 with 
different modes of action against Fusarium graminearum. PloS One, v. 6, p. e18550, 
2011.  

SAIKI, R. K.; SCHARF, S.; FALOONA, F.; MULLIS, K. B.; HORN, G. T.; ERLICH, 
H. A.; ARNHEIM, N. Enzymatic amplification of beta-globin genomic sequences and 
restriction site analysis for diagnosis of sickle cell anemia. Science, v. 230, p. 1350-
1354, 1985.  

SAMBROOK, J.; FRITSCH, E. F.; MANIATIS, T. A Laboratory Manual. 2 ed. New 
York: Cold Spring Habor Laboratory Press, 1089.  

SANTANA, C. R.; PEREIRA, D. F.; ARAÚJO, N. A.; CAVALCANTI, B.; SILVA, G. 
F. Caracterização físico-química da moringa (Moringa oleifera Lam). Revista 
Brasileira de Produtos Agroindustriais, v. 12, p. 55-60, 2010.  

SANTELLA, R. M. Approaches to DNA/RNA Extraction and whole genome 
amplification. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, v. 15, p. 1585-1587, 
2006.  

SAROWAR, S.; KIM, Y. J.; KIM, K. D.; HWANG, B. K.; OK, S. H.; SHIN, J. S. 
Overexpression of lipid transfer protein (LTP) genes enhances resistance to plant 
pathogens and LTP functions in long-distance systemic signaling in tobacco. Plant Cell 
Reports, v. 28, p. 419-427, 2009. 

SANTOS, A. F. S.; LUZ, L. A.; ARGOLO, A. C. C.; TEIXEIRA, J. A.; PAIVA, P. M. 
G.; COELHO, L. C. B. B. Isolation of a seed coagulant Moringa oleifera lectin. Process 
Biochemistry, v. 44, p. 504-508, 2009.  

SCHWESSINGER, B.; ZIPFEL, C. News from the frontline: Recent insights into 
PAMP-triggered immunity in plants. Current Opinion in Plant Biology, v. 11, p. 389-
395, 2008.  

SEIDL-SEIBOTH, V.; ZACH, S.; FRISCHMANN, A.; Spadiut, O.; Dietzsch, C.; 
Herwig, C.; Ruth, C.; Rodler, A.; Jungbauer, A.; Kubicek, C. P. Spore germination of 
Trichoderma atroviride is inhibited by its LysM protein TAL6. The FEBS Journal, v. 
280, p. 1226-1236, 2013.  

SELITRENNIKOFF, C. P. Antifungal Proteins. Applied and Environmental 
Microbiology, v. 67, p. 2883-2894, 2001.  

SELS, J.; MATHYS, J.; CONINCK, B. M. A; CAMMUE, B. P. A; BOLLE, M. F. C. 
Plant pathogenesis-related (PR) proteins: a focus on PR peptides. Plant Physiology and 
Biochemistrymistry, v. 46, p. 941-950, 2008.  

SHIH, M.-C.; CHANG, C.-M.; KANG, S.-M.; TSAI, M.-L. Effect of different parts 
(leaf, stem and stalk) and seasons (summer and winter) on the chemical compositions 
and antioxidant activity of Moringa oleifera. International Journal of Molecular 
Sciences, v. 12, p. 6077-6088, 2011.  



114 
 

 

SHIMIZU, T.; NAKANO, T.; TAKAMIZAWA, D.; DESAKI, Y.; ISHII-MINAMI, N.; 
NISHIZAWA, Y.; MINAMI, E.; OKADA, K.; YAMANE, H.; KAKU, H.; SHIBUYA, 
N. Two LysM receptor molecules, CEBiP and OsCERK1, cooperatively regulate chitin 
elicitor signaling in rice. The Plant Journal, v. 64, p. 204-214, 2010.  

SIGNORELLI, S.; ARELLANO, J. B.; MELØ, T. B.; BORSANI, O.; MONZA, J. Plant 
physiology and biochemistry proline does not quench singlet oxygen: Evidence to 
reconsider its protective role in plants. Plant Physiology and Biochemistry, v. 64, p. 
80-83, 2013.  

SILVA, F. J. A.; MATOS, J. E. X. Sobre dispersões de Moringa oleifera para 
tratamento de água. Revista Tecnologia, v. 29, p. 157-163, 2008.  

SILVA, O. M. P.; OLIVEIRA, F. A.; MAIA, P. M. E.; SILVA, R. C. P.; CÂNDIDO, 
W. S. Crescimento de mudas de moringa (Moringa oleifera Lam.) submetidas ao 
extresse salino. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v. 6, 
p. 141-147, 2011.  

SOARES, A. M. S.; MACHADO, O. L. T. Defesa de plantas: Sinalização química e 
espécies reativas de oxigênio. Revista Trópica, v. 1, p. 9-19, 2007.  

SOREK, N.; PORATY, L.; STERNBERG, H.; BAR, E.; LEWINSOHN, E.; 
YALOVSKY, S. Activation status-coupled transient S acylation determines membrane 
partitioning of a plant Rho-related GTPase. Molecular and Cellular Biology, v. 27, p. 
2144-2154, 2007.  

SREELATHA, S.; JEYACHITRA, A.; PADMA, P. R. Antiproliferation and induction 
of apoptosis by Moringa oleifera leaf extract on human cancer cells. Food and 
Chemical Toxicology, v. 49, p. 1270-1275, 2011.  

STANGARLIN, J. R.; KUHN, O. J.; TOLEDO, M. V.; PORTZ, R. L.; SCHWAN-
ESTRADA, K. R. F.; PASCHOLATI, S. F. A defesa vegetal contra fitopatógenos. 
Scientia Agraria Paranaenis, v. 10, p. 18-46, 2011.  

SUN, S.; WANG, H.; YU, H.; ZHONG, C.; ZHANG, X.; PENG, J.; WANG, X. 
GASA14 regulates leaf expansion and abiotic stress resistance by modulating reactive 
oxygen species accumulation. Journal of Experimental Botany, doi: 10.1093, p. 1-11, 
2013.  

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. 4. ed. Porto Alegre: [s.n.], 820 p., 2009. 

TERRA, F. R. G.; TORREKENS, S.; VAN LEUVENB, F.; OSBORN, R. W.; 
VANDERLEYDEN, J.; CAMMUE, B. P.; BROEKAERT, W. F. A new family of basic 
cysteine-rich plant antifungal proteins from Brassicaceae species. FEBS Letters, v. 
316, p. 233-240, 1993.  

TERRAS, F. R. G.; SCHOOFS, H. M. E.; BOLLE, M. F. C.; VAN LEUVEN, F.; 
REES, S. B.; VANDERLEYDEN, J.; CAMMUE, B. P.; BROEKAERT, W. F. Analysis 
of two novel classes of plant antifungal proteins from radish (Raphanus sativus L.) 
seeds. The Journal of Biological Chemistry, v. 267, p. 15301-15309,  1992.  



115 
 

 

THURBER, M. D.; FAHEY, J. W. Adoption of Moringa oleifera to combat under-
nutrition viewed through the lens of the “Diffusion of Innovations” theory. Ecology of 
Food and Nutrition, v. 48, p. 212-225, 2010.  

TON, J.; FLORS, V.; MAUCH-MANI, B. The multifaceted role of ABA in disease 
resistance. Trends in Plant Science, v. 14, p. 310-317, 2009.  

TRINDADE, M. B.; LOPES, J. L. S.; SOARES-COSTA, A.; MONTEIRO-MOREIRA, 
ANA C.; MOREIRA, R. A.; OLIVA, M. L. V.; BELTRAMINI, L. M. Structural 
characterization of novel chitin-binding lectins from the genus Artocarpus and their 
antifungal activity. Biochimica et Biophysica Acta, v. 1764, p. 146-152, 2006.  

TSUDA, M. Purification and characterization of a lectina from rice bran. The Journal 
of Biochemistry. n. 86, p. 1451-1461, 1979. 

UEDA, T; YAMAGUCHI, M.; UCHIMIYA, H.; NAKANO, A. Ara6, a plant-unique 
novel type Rab GTPase, functions in the endocytic pathway of Arabidopsis thaliana. 
EMBO Journal, v. 20, p. 4730-4741, 2001.  

VAN den BERGH,  K. P.; PROOST, P.; VAN DAMME, J.; COOSEMANS, J.; VAN 
DAMME, E. J.; PEUMANS, W. J. Five disulfide bridges stabilize a hevein-type 
antimicrobial peptide from the bark of spindle tree (Euonymus europaeus L.). FEBS 
Letters, v. 530, p. 181-185, 2002.  

VAN LOON, L. C.; REP, M.; PIETERSE, C. M. J. Significance of inducible defense 
related proteins in infected plants. Annual Review of Phytopathology, v. 44, p. 1-28, 
2006. 

VAN SCHELTINGAL, A. C. T.; KALK, K. H.; BEINTEMA, J. J.; DIJKSTRA, B. W. 
Crystal structures of hevamine, a plant defence protein with chitinase and lysozyme 
activity, and its complex with an inhibitor. Structure, v. 2, p. 1181-1189, 1994. 

VIEIRA, H.; CHAVES, L. H. G.; VIÉGAS, R. A. Acumulação de nutrientes em mudas 
de moringa (Moringa oleifera Lam) sob omissão de macronutrientes. Revista Ciência 
Agronômica, v. 39, p. 130-136, 2008.  

VRANOVA, V.; REJSEK, K.; SKENE, K. R.; FORMANEK, P. Non-protein amino 
acids: plant, soil and ecosystem interactions. Plant and Soil, v. 342, p. 31-48, 2010.  

WALTERS, D.; HEIL, M. Costs and trade-offs associated with induced resistance. 
Physiological and Molecular Plant Pathology, v. 71, p. 3-17, 2007. 

WAN, J.; ZHANG, X.-C.; NEECE, D.; RAMONELL, K. M.; CLOUGH, S.; KIM, S.; 
STACEY, M. G.; STACE, G. A LysM receptor-like kinase plays a critical role in chitin 
signaling and fungal resistance in Arabidopsis. The Plant Cell, v. 20, p. 471-481, 2008.  

WANISKA, R. D.; VENKATESHA, R. T.; CHANDRASHEKAR, A.; 
KRISHNAVENI, S.; BEJOSANO, F. P.; JEOUNG, J.; JAYARAJ, J.; 
MUTHUKRISHNAN, S.; LIAN, G. H. Antifungal proteins and other mechanisms in 



116 
 

 

the control of sorghum stalk rot and grain mold. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, v. 49, p. 4732-4742, 2001.  

WATTS, S. M.; DODSON, C. D.; REICHMAN, O. J. The roots of defense: Plant 
resistance and tolerance to belowground herbivory. PloS One, v. 6, p. e18463, 2011. 

WIMMER, B.; LOTTSPEICH, F.; KLEI, I. V. D.; VEENHUIS, M.; GIETL, C. The 
glyoxysomal and plastid molecular chaperones (70-kDa heat shock protein) of 
watermelon cotyledons are encoded by a single gene. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, v. 94, p. 13624-13629, 1997.  

YAMAGUCHI, K.; YURINO, N.; KINO, M.; ISHIGURO, M.; FUNATSU, G. The 
amino acid sequence of mitogenic lectin-B from the roots of pokeweed (Phytolacca 
americana). Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, v. 61, p. 690-698, 1997.  

YANG, Q.; GONG, Z.-Z. Purification and characterization of an ethylene-induced 
antifungal protein from leaves of guilder rose (Hydrangea macrophylla). Protein 
Expression and Purification, v. 24, p. 76-82, 2002.  

YARAHMADI, M.; HOSSIENI, M.; BINA, B.; MAHMOUDIAN, M. H.; 
NAIMABADIE, A.;  SHAHSAVANI, A. Application of Moringa oleifera seed extract 
and polyaluminum chloride in water treatment. World Applied Sciences Journal, v. 7, 
p. 962-967, 2009.  

YE, X.; NG, T. B. A chitinase with antifungal activity from the mung bean. Protein 
Expression and Purification, v. 40, p. 230-236, 2005.  

ZHANG, X.; WANG, C.; ZHANG, Y.; SUN, Y.; MOU, Z. The Arabidopsis mediator 
complex subunit 16 positively regulates salicylate-mediated systemic acquired 
resistance and jasmonate/ethylene-induced defense pathways. The Plant Cell, v. 24, p. 
1-17, 2012.  

ZHOU, J.-Y.; LIAO, H.; ZHANG, N.-H.; TANG, L.; XU, Y.; CHEN, F. Identification 
of a Kunitz inhibitor from Albizzia kalkora and its inhibitory effect against pest midgut 
proteases. Biotechnology letters, v. 30, p. 1495-9, 2008. 

 

 

 




