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RESUMO

No presente trabalho, foi realizado um estudo preliminar sobre a expressão de um gene de 

quitinase de classe I de feijão-de-corda (Vigna unguiculata L.Walp), a clonagem e expressão 

desse gene em células de Escherichia coli BL21(λ)DE3 e a determinação via modelagem por 

homologia da estrutura tridimensional dessa proteína. A expressão do gene da quitinase de 

classe I de feijão-de-corda foi obtida a partir de RT-PCR com oligonucleotídeos iniciadores 

específicos. Nessas reações, foram usadas amostras de RNA total de sementes e vagens em 

diferentes estágios de crescimento (2, 4, 6, 8 , 10, 12, 14, 16 e 18 dias), pertencentes a dois 

genótipos  contrastantes  quanto  a  infecção  pelo  Callosobruchus  maculatus,  IT81D-1053 

(resistente) e TE97-419-07F (suscetível). A expressão foi avaliada também em folhas, raízes, 

epicótilo e hipocótilo de dois genótipos contrastantes quanto a infecção pelo nematóide das 

galhas Meloidogyne incongnita, CE-31 (resistente) e TE97-411-1F (suscetível). A clonagem 

do gene VuChiI foi realizada a partir do produto amplificado da RT-PCR de sementes de 

IT81D-1053, e do produto amplificado a partir do DNA genômico de MONTEIRO. Foram 

obtidos 11 clones confirmados, dos quais 9 foram seqüenciados. A subclonagem do clone R7 

foi realizada em pET15b e a expressão da proteína recombinante foi induzida na presença de 

IPTG 1mM. A proteína recombinante, com aproximadamente 30 kDa, foi visualizada através 

de um SDS-PAGE. A proteína purificada  através  de uma cromatografia  de afinidade em 

coluna  de  Sepharose  com  Níquel  imobilizado  não  apresentou  atividade  quitinásica 

significativa. Os modelos gerados para os clones obtidos e para a quitinase nativa, indicam 

que  as  mutações  ocorridas  não  alteram  os  sítios  ativos  das  moléculas.  Dessa  forma,  a 

quitinase de classe I do feijão-de-corda parece apresentar expressão constitutiva em todas as 

partes  da  planta.  A quitinase  recombinante  obtida  foi  inativa.  As  mutações  pontuais  nos 

clones  obtidos  sugerem a  ocorrência  de  isoformas  dessa  proteína,  o  que  ainda  deve  ser 

elucidado no futuro.



ABSTRACT

In this work we have made a preliminary study on the expression of a class I chitinase gene 

from cowpea (Vigna unguiculata L.Walp), cloning and expression of this gene in Escherichia  

coli BL21(λ)DE3  cells  and,  through  homology  modeling,  we  determined  the  three-

dimensional  structure  of  this  protein.  The  expression  of  the  class  I  quitinase  gene  from 

cowpea was performed by RT-PCR from the total RNA, with specific primers, from seeds 

and pods in distinct stages  of development (2, 4, 6, 8 , 10, 12, 14, 16 and 18 days), belonging 

to  two  contrasting  genotypes  regarding  to  infection  by  Callosobruchus  maculatus, 

IT81D-1053 (resistant) e TE97-419-07F (susceptible). The gene expression in leaves, roots, 

epicotyls  and hipocotyls  from two contrasting genotypes considering the infection  by the 

nematoid  Meloidogyne  incongnita,  CE-31  (resistant)  e  TE97-411-1F  (susceptible).  The 

VuChiI  gene  cloning  was  accomplished  from  the  amplified  product  on  RT-PCR  with 

IT81D-1053  seeds,  and  the  amplified  product  from the  genomic  DNA  of  MONTEIRO. 

Eleven clones were obtained, from which nine were sequenced. The cloning of R7 clone was 

accomplished in pET15b vector and the expression of the recombinant protein was induced in 

the presence of IPTG 1mM. The protein, with 30 kDa, was visualized through a SDS-PAGE. 

The  protein  purified  through  an  affinity  chromatography  in  Sepharose  column  with 

immobilized Nickel did not had a significative hydrolytic activity. The models generated for 

the clones and for the native chitinase, have indicated that mutations that occurred did not 

changed the molecule's  active  sites.  Thus,  the class  I  chitinase gene from feijão-de-corda 

seems to present constitutive expression in all parts of the plant. The recombinant chitinase 

obtained was inactive. The specific mutations in the resulting clones suggests the occurrence 

of isoforms of this protein, what should be elucidated in the future.
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1. INTRODUÇÃO

1.1    O feijão-de-corda

1.1.1   Aspectos gerais

O feijão-de-corda (Vigna unguiculata (L.) Walp.) é uma dicotiledônea pertencente à 

família Leguminosae, tribo Phaseoleae, subtribo Phaseolinae e ao gênero  Vigna (FREIRE-

FILHO, 1988). É diplóide com 2n=2x=22 cromossomos, pequenos e de difícil manipulação 

(FARIS, 1964) 

Trata-se de uma espécie originária do oeste da África, sendo cultivada nas principais 

regiões  tropicais  em  todo  o  mundo  (SINGH  &  RACHIE,  1985).  O  maior  centro  de 

diversidade de cultivares também é o oeste da África, ficando a Índia em segundo lugar (NG 

& PADULOSI, 1988; PANT et al.,  1982). Já a maior diversidade de genótipos selvagens 

ocorre, principalmente, na região sudeste da África (NG & PADULOSI, 1988). 

No Brasil, existe uma grande diversidade de cultivares de V. unguiculata que, além da 

denominação  popular  feijão-de-corda,  também  é  conhecido  como  feijão  caupi,  feijão 

macassar,  feijão-de-vagem, feijão-de-vara,  feijão-de-moita  (na região Nordeste),  feijão-da-

praia, feijão-de-praia (região Norte), feijão catador (Bahia), feijão gurutuba (Bahia e norte de 

Minas Gerais), feijão trepa-pau (Maranhão), feijão fradinho (Rio de Janeiro) ou feijão miúdo 

(região Sul) (CAJAZEIRAS, 2000). 

Possui imensa capacidade de adaptação a altas temperaturas e à seca (EHLERS & 

HALL, 1997).  Devido às suas altas taxas de fixação de nitrogênio,  simbiose efetiva com 

micorrizas e habilidade de suportar condições de solo tanto ácidas quanto básicas, o feijão-de-

corda é bastante tolerante a solos pouco férteis (ELOWAD & HALL, 1987; KWAPATA & 

HALL, 1985; FERY, 1990).

O principal produto de consumo humano é o grão seco, sendo este uma das principais 

fontes de proteína e energia para as populações pobres de determinadas regiões do Brasil e da 

África  (SINGH  &  RACHIE,  1985).  Por  se  tratar  de  uma  semente,  apresenta  grande 

concentração de substâncias de reserva, como carboidratos, lipídeos e proteínas.
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As sementes de V. unguiculata apresentam variação no peso fresco de 100 mg a 250 

mg por semente, espessura média de 0,4 a 0,7 mm, altura de 0,5 a 0,8 mm, e comprimento 

médio variando  de 0,6 a 1,0 mm (CAJAZEIRAS, 2000). 

A principal reserva encontrada nas sementes do feijão-de-corda são os carboidratos, 

principalmente  o  amido.  O teor  de carboidratos  nessas  sementes  pode variar  bastante  de 

acordo com a linhagem pesquisada. Valores entre 51,09 e 74,54% já foram encontrados em 

alguns genótipos do Nordeste brasileiro (PRINYAWIWATKUL et al., 1996).

O teor protéico das sementes varia de 19,5 a 26,1% (MAIA et al., 2000). As proteínas 

totais podem ser divididas em quatro grupos de acordo com a sua solubilidade: albuminas, 

globulinas, glutelinas e prolaminas, sendo as globulinas, as principais proteínas de reserva 

(até  70% do conteúdo  total  de  nitrogênio)  (AREMU,  1990;  OSBORN,  1988).  Todos  os 

aminoácidos essenciais (treonina, valina, isoleucina, leucina, lisina, fenilalanina, metionina, 

triptofano, arginina) estão presentes nas sementes de feijão-de-corda, sendo bastante ricas em 

lisina e pobres em aminoácidos sulfurados (AREMU, 1990). Já os lipídeos correspondem a 

cerca de 1,77% da semente, podendo este teor variar, dependendo do cultivar, entre 0,97 e 

3,08% (MAIA, 1996). 

Os botões florais se desenvolvem em pedúnculos a partir das axilas foliares do caule. 

A  partir  do  desenvolvimento  dos  botões  florais,  o  elongamento  do  pedúnculo  ocorre 

rapidamente, alcançando 5 a 10 cm, e completando o desenvolvimento em até duas semanas. 

Vigna unguiculata, assim como a maior parte das leguminosas, é auto-polinizada, resultado 

de uma estrutura floral cleistogâmica e de uma receptividade do estigma e liberação do pólen 

simultânea.  As flores  se  abrem apenas  uma vez,  permanecendo  abertas  por  várias  horas. 

Trata-se de uma flor larga,  cerca de 2 cm, com coloração violeta  ou branca.   As pétalas 

formam uma espécie de quilha, como pode ser observado na Figura 1, envolvendo o estigma 

e as anteras que o circundam. A polinização ocorre, normalmente, no período da manhã em 

que as flores se abrem, sendo que os estigmas se tornam receptivos cerca de 12 horas antes da 

polinização, fato que facilita o processo de hibridização artificial (EHLERS & HALL, 1997).
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FIGURA 1 - Flor de feijão-de-corda (Vigna unguiculata (L.) Walp.). A quilha formada pelas 
pétalas envolve o estigma e as anteras. Foto do autor.
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1.1.2    Importância econômica

Devido  ao  seu  alto  valor  nutritivo,  o  feijão-de-corda  é  cultivado  visando, 

principalmente,   a produção de grãos secos ou verdes para o consumo humano. Porém, a 

planta  também  pode  ser  utilizada  como  forragem  verde,  feno,  ensilagem,  farinha  para 

alimentação animal, adubação verde e proteção do solo (OLIVEIRA & CARVALHO, 1988; 

STEELE & MEHRA, 1980).

Em todo o mundo, V. unguiculata ocupa cerca de 12,5 milhões de ha. Destes, cerca de 

8  milhões  estão  concentrados  na  parte  oeste  e  central  da  África.  A  outra  parte  (36%) 

encontra-se distribuída na América do Sul, América Central e Ásia, com pequenos focos no 

sudoeste da Europa,  sudoeste dos Estados Unidos e na Oceania.  Os principais  produtores 

mundiais de feijão-de-corda são Nigéria, Niger e Brasil (QUIN, 1997). 

No Brasil, o cultivo do feijão-de-corda é feito principalmente no sertão semi-árido da 

região  Nordeste  e  em  pequenas  áreas  da  Amazônia  (MAIA,  1996).  No  Nordeste,  a 

produtividade é de 303,5 kg/ha, sendo os Estados do Ceará (produção de 159.471 t), Piauí 

(produção de 58.786 t), Bahia (produção de 50.249 t) e Maranhão (produção de 35.213 t) os 

maiores produtores (IBGE, 1999; TEIXEIRA et al.,  1988). A cultura de  V. unguiculata é 

responsável pela geração de 1.451.578 empregos por ano no Brasil, alcançando o valor de 

produção estimado em US$ 249.142.582,00 por ano. 

O cultivo de feijão-de-corda, normalmente, vem acompanhado de rotação de culturas, 

sendo o seu plantio intercalado com o sorgo (Sorgum bicolor L. Moench), milho (Zea mays 

L.), mandioca (Manihot esculenta Crantz) ou algodão (Gossypium barbadense L.) (BLADE 

et al., 1997).

Na  região  Nordeste,  o  consumo  do  feijão-de-corda  nas  áreas  urbanas,  não 

metropolitanas, corresponde a 41% dos feijões em geral, enquanto que nas áreas rurais, onde 

a qualidade do feijão é bem melhor, essa proporção sobe para 57%. A quantidade consumida 

pelas populações rurais constitui mais que o dobro de algumas áreas urbanas (IBGE, 1999). 
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1.1.3    Fatores bióticos e abióticos que afetam a produção

Os principais entraves encontrados na produção de V. unguiculata são pragas, doenças 

causadas  por  vírus,  fungos,  nematóides  e  bactérias,  má  distribuição  pluviométrica,  baixa 

fertilidade do solo, entre outros (RIOS, 1988).

O desenvolvimento de cultivares produtivos com maturação prematura e resistentes à 

doenças  críticas,  pragas  e  estresses  ambientais  têm  sido  uma  das  maiores  metas  dos 

pesquisadores da cultura do feijão-de-corda ao longo dos anos (SINGH & NTARE, 1985). 

Hoje,  além  desses  fatores,  uma  grande  ênfase  têm  sido  dada  à  qualidade  do  grão  e  à 

arquitetura da planta (EMBRAPA, 2002).

Cultivares  prematuras  têm a  capacidade  de  escapar  das  secas  de  fim  de  estação, 

bastante  comuns  em regiões  semi-áridas,  apresentando,  dessa forma,  maior  produtividade 

(CISSE et al., 1996). Além disso, essas plantas conseguem escapar de algumas pragas que só 

se desenvolvem em determinadas épocas do ano. 

Dentre as doenças que atacam V. unguiculata, há a podridão-das-raízes, podridão-do-

colo,  podridão  cinzenta  do  caule,  murcha-de-fusarium,  murcha-de-esclerócio,  carvão, 

mancha-café,  cercosporiose,  mela,  mancha-zonada,  ferrugem,  mancha-de-alternária,  sarna, 

mancha-bacteriana, mosaico-severo-do-caupi, mosaico-rugoso, mosqueado-severo, mosaico-

do-pepino,  mosaico-dourado,  entre  outras  (OLIVEIRA,  1981;  GONÇALVES  &  LIMA, 

1982;  RIOS, 1988; PONTE, 1996).

Os  danos  causados  por  insetos,  porém,  ainda  são  o  fator  principal  que  afeta  as 

produções de feijão-de-corda (DAOUST et al.,  1985).  Várias estratégias têm sido usadas 

para impedir o desenvolvimento desses predadores, como o controle biológico, utilização de 

cultivares resistentes, e a utilização de inseticidas. Dentre as estratégias citadas, a utilização 

de cultivares resistentes aos insetos é o método mais viável economicamente.  Trata-se de 

abordagem adequada para os países com poucos recursos e para os pequenos fazendeiros da 

África e da região Nordeste do Brasil (KARUNGI et al., 2000).

1.2  Callosobruchus maculatus 

Dentre os insetos que atacam  V. unguiculata,  a espécie  Callosobruchus maculatus  

(Fabrícius, 1775) se constitui uma das mais importantes pragas, atacando as sementes durante 
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a  estocagem (CREDLAND, 1986;  JACKAI & DAOUST,  1986).   É  uma espécie  com a 

seguinte classificação taxonômica: Classe Insecta, Ordem Coleoptera, Subordem Polyphaga, 

Superfamília  Chrysomeloidea,  Família  Chrysomelidae,  Gênero  Callosobruchus  e  Espécie 

Callosobruchus maculatus.

O ataque do inseto inicia-se no campo, durante um curto período de armazenamento. 

O produto destinado à alimentação pode ter o seu valor comercial  reduzido em até 50%, 

enquanto as sementes destinadas ao plantio apresentam uma grande redução do seu poder 

germinativo (OLIVEIRA, 1971; SANTOS & VIEIRA, 1971).

Também  conhecido  como  caruncho,  ou  gorgulho,  C.  maculatus possui 

desenvolvimento holometabólico descrito por Bastos (1968), passando pelas fases ovo, larva, 

pupa  e  adulto.  O  ovo  apresenta  coloração  branca,  forma  subelítica,  com  um  dos  polos 

arredondados, e o outro afilado. Possuem um comprimento de cerca de 0,5 mm e altura de 0,3 

mm. A larva do caruncho possui cor branca, forma curva e a cabeça marrom, chegando a um 

comprimento médio de 3,0 mm quando completamente desenvolvida. A pupa também é de 

coloração branca, possuindo vestígios de asas, patas e olhos. No final do seu desenvolvimento 

adquire uma coloração marrom e um comprimento de 4,0 mm. O inseto adulto tem de 2,5 a 

3,0  mm,  cabeça  preta,  desordenadamente  pontuada,  antenas  com  onze  segmentos, 

ligeiramente  serreada  do  5o ao  10o segmento.  Apresenta  o  tórax  preto,  irregularmente 

punctuado e com pubescência douradas. A parte posterior do pronoto apresenta duas manchas 

formadas de pubescência de mesma cor. Os élitros são de coloração marrom e apresentam 

três manchas pretas (FIGURA 2). O ciclo de vida (de ovo a adulto) do inseto dura cerca de 22 

dias sob temperatura de 32,5 oC e umidade relativa de 70% (HOWE & CURRIE, 1964 apud 

LIMA et al., 2001).

O ataque de  C. maculatus  ao feijão-de-corda se inicia quando as fêmeas depositam 

seus ovos nas sementes  estocadas,  podendo vencer barreiras  como sacos de tecido ou de 

plástico. Os ovos dos quais as larvas já eclodiram apresentam uma coloração esbranquiçada 

transparente das partes consumidas pelas larvas durante a eclosão e a penetração na semente 

(SANTOS, 1971; CREDLAND, 1986). As larvas, então, se desenvolvem, formam as pupas, 

das quais emergem os insetos adultos. Cerca de duas horas após o acasalamento, as fêmeas 

começam a ovopositar em novas sementes (DICK & CREDLAND, 1984).
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FIGURA 2 – Espécime adulto do caruncho do caupi, Callosobruchus maculatus (Coleoptera: 
Chrysomelidae). Foto obtida do site http://www.zin.ru/Animalia/coleoptera/rus 
/calmacdk.htm, disponível em 03 de maio de 2009.
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1.3 Mecanismos de resistência

Em sua longa associação com pestes e patógenos, as plantas desenvolveram inúmeras 

ferramentas  de  defesa.  Ao mesmo tempo,  os  patógenos  desenvolveram mecanismos  para 

vencer os mecanismos de defesa das plantas, como uma forma de coevolução.

Uma planta resistente é aquela que, devido à sua constituição genotípica,  é menos 

danificada que uma outra, em igualdade de condições (ROSSETO, 1973). A resistência é 

relativa, pois se baseia na comparação de duas ou mais variedades. Uma determinada planta 

A é  considerada  resistente  a  um determinado patógeno,  se  os  danos  causados  a  ela  pelo 

patógeno forem menores que os danos causados por esse patógeno a uma outra planta B, 

suscetível (LARA, 1991).

Nos  útlimos  anos,  a  busca  de  espécies  e  cultivares  naturalmente  resistentes,  ou  o 

desenvolvimento da resistência através de técnicas de engenharia genética, têm sido um dos 

pontos principais para o desenvolvimento da agricultura mundial.

Uma planta, ou variedade, possui diversos meios para resistir ao ataque de uma praga. 

De acordo com Painter (1951), a resistência pode ser classificada em três tipos:

Não preferência – Quando uma planta é menos utilizada pelo inseto que a outra em 

igualdade de condições, para alimentação, ovoposição ou abrigo.

Antibiose – Ocorre se a planta apresenta um efeito adverso sobre a biologia do inseto, 

quando o  mesmo se  alimenta  normalmente  do  hospedeiro.  Esse  tipo  de  resistência  afeta 

diretamente  o  potencial  de  reprodução  do  inseto,  podendo  apresentar  efeitos  como  a 

mortalidade das formas jovens, mortalidade na mudança de seu estágio de desenvolvimento, 

efeito antinutricional, redução da fecundidade, alteração da proporção sexual ou alteração no 

ciclo de vida.

Tolerância  – Quando uma determinada espécie,  ou variedade,  sofre poucos danos 

quando em mesmo nível de infestação em relação a outras espécies, não causando nenhum 

efeito sobre a biologia do inseto.

Lara (1991) divide as causas, ou os fatores responsáveis pela resistência, em físicas, 

químicas, morfológicas e outras. As resistências físicas correspondem às radiações emitidas. 

Determinadas radiações afastam os insetos, fazendo com que eles tenham preferência por 

outras  espécies,  ou  cultivares,  que  apresentam outras  faixas  de  radiação.  As  resistências 

químicas são os estímulos químicos, substâncias presentes que estimulam o comportamento 
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do inseto,  podendo atrair,  repelir  ou ter  um efeito  tóxico sobre o mesmo. As resistências 

morfológicas são as características morfológicas ou estruturais da planta que atuam de forma 

negativa sobre o inseto, podendo ser modificações na epiderme, diferenças nas dimensões das 

estruturas como comprimento, altura ou espessura, ou diferenças na disposição de estruturas. 

Existem  então  outros  tipos  de  resistências  que  não  podem ser  enquadradas  nos  tipos  já 

citados. Um exemplo é o comportamento alimentar dos insetos, que possuem uma tendência 

natural de se alimentar de determinadas espécies, e não de outras.

1.4 Cultivares de Vigna unguiculata resistentes ao Callosobruchus maculatus

Há alguns anos, no International Institute of Tropical Agriculture (IITA), na Nigéria, 

um extenso trabalho de busca por cultivares de feijão-de-corda resistentes ao caruncho foi 

desenvolvido.  Apenas  uma cultivar  selvagem de  V.  unguiculata,  denominada  TVu 2027, 

apresentou resistência significativa ao C. maculatus (GATEHOUSE et al., 1979; SINGH et 

al., 1985). 

A resistência dessa cultivar de feijão-de-corda ao caruncho, na época, foi atribuída a 

grande  concentração  de  inibidores  de  tripsina  e/ou  de  α -amilase  (GATEHOUSE et  al., 

1979). Porém, essa hipótese foi descartada posteriormente quando Baker (1989) e Zhu (1994) 

não encontraram relação entre esses inibidores e os parâmetros biológicos de resistência ao 

caruncho.

Uma hipótese proposta por Xavier-Filho (1991) para explicar a resistência natural de 

TVu 2027 ao C. maculatus foi a possível presença de uma variante da proteína vicilina capaz 

de  se  ligar  à  quitina.  Quando quatro  frações  dos  componentes  das  sementes  (globulinas, 

albuminas,  um  dialisado  e  o  resíduo  insolúvel)  do  cultivar  resistente  e  de  um  cultivar 

suscetível ao caruncho foram testadas, observou-se que os efeitos deletérios sobre o inseto 

estavam associados à fração das globulinas. Posteriormente, ao se isolar os componentes da 

fração  globulínica,  constatou-se  que  as  vicilinas  das  sementes  resistentes  apresentavam 

efeitos deletérios sobre o caruncho (MACEDO et al., 1993; MACEDO et al., 1995). Além 

disso, essas vicilinas apresentavam capacidade de se ligar à quitina  in vitro, e à membrana 

peritrófica  do  trato  digestivo  de  C.  maculatus,  enquanto  uma espécie  de  bruquídeo,  que 

também ataca as sementes do feijão-de-corda, o Zabrotes subfasciatus não foi afetado pelas 
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vicilinas de TVu 2027 (SALES et al., 1986; FIRMINO et al., 1996; XAVIER-FILHO et al., 

1996).

Existem, ainda, hipóteses que relacionam a resistência de cultivares de V. unguiculata  

ao caruncho (C. macultus) com características morfológicas das sementes, uma combinação 

de  carcterísticas  físicas  e  químicas,  a  presença  de  um polissacarídeo  de  quitina,  de  uma 

Quitinase  e  uma  β -1,3-Glucanase,  ou  de  uma proteína  transportadora  de lipídeos  (LTP) 

(KITCH  et  al.,  1991;  OINGIANGBE  &  ONIGBINDE,  1996;  MACEDO  et  al.,  1993 

CARVALHO et al., 2001).

Mohammadi (2001) detectou a produção de uma Quitinase e uma β -1,3-Glucanase 

em  nódulos  de  raízes  de  soja,  uma  espécie  bastante  próxima  sistematicamente  de  V. 

unguiculata.  Dentre  as  proteínas  relacionadas  com  a  patogênese  (Pathogenesis-related 

proteins – proteínas  PR),  a  quitinase e  a  β -1,3-Glucanase são as mais  estudadas  e  bem 

caracterizadas. A glucanase é responsável pela clivagem hidrolítica das ligações glicosídicas 

β -1,3 entre os resíduos de glucose. Enquanto a quitinase é responsável pela hidrólise das 

ligações β -1,4 dos polímeros de N-acetil-D-glucosamina que formam a quitina. 

As nsLTPs (non-specific lipid transfer proteins) são pequenas proteínas (9 kDa) com 

alto  ponto  isoelétrico,  ricas  em  resíduos  de  cisteína  (oito  resíduos  formando  4  pontes 

dissulfeto),  que,  ao  que  tudo  indica,  apresentam  papel  na  proteção  das  plantas  contra 

infecções  microbianas.  Essas  proteínas  possuem  a  capacidade  de  se  ligar  a  moléculas 

hidrofóbicas (KADER, 1985).

Carvalho et al. (2001) isolaram dois peptídeos ricos em cisteína de sementes de  V. 

unguiculata  que  apresentavam atividade  antimicrobiana.  A análise  das  seqüências  desses 

peptídeos mostrou a presença de uma defensina e de uma LTP com alto grau de similaridade 

com outros peptídeos de plantas com atividade antifúngica. Através da imunolocalização, foi 

detectada a presença de LTP nos cotilédones, parede celular e compartimentos citosólicos do 

feijão-de-corda.  Foi  observada,  ainda,  a  presença  de  nsLTP  em  sementes  de  diferentes 

cultivares de V. unguiculata e em sementes de três outras leguminosas (CARVALHO et al., 

2001). Essas proteínas foram encontradas nas sementes de feijão-de-corda, intracelularmente, 

dentro  de  vacúolos  armazenadores  de  proteínas  e  dentro  de  vesículas  de  lipídeos 

(CARVALHO et al., 2004). Algumas proteínas de reserva com atividades antimicrobiana e 

inseticida como as Vicilinas, as Albuminas 2S e as lectinas, também são armazenadas dentro 

dos  vacúolos  de  reserva  de  proteínas,  podendo-se  sugerir  que  a  presença  da  LTP 
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intracelularmente também pode estar relacionada com a proteção da planta (CARVALHO et 

al., 2004).

Cajazeiras  (2000)  realizou  uma  extensa  pesquisa  de  cultivares  de  feijão-de-corda 

resistentes  ao  caruncho.  Esse  autor  realizou  ensaios  biológicos  com 70  genótipos  de  V. 

unguiculata, determinando parâmetros da biologia de  C. maculatus, bem como parâmetros 

físicos das sementes  das diferentes  cultivares.  Através desse trabalho,  foram identificadas 

quatro outros cultivares resistentes ao caruncho: IT 81D-1053, IT 82D-106G, IT 81D-1032 e 

IT 89KD-845.

Ainda não se sabe ao certo como ocorre a resistência dessas cultivares ao bruquídeo 

C. maculatus.  Se um fator específico  ou um conjunto de fatores,  adquiridos ao longo da 

coevolução  das  duas  espécies,  são  responsáveis  pela  resistência  do  feijão-de-corda  ainda 

precisa ser elucidado.

1.5 A quitina e as quitinases

1.5.1 Quitina  

A quitina é um dos polissacarídeos mais abundantes na natureza, quase tanto quanto a 

celulose. Pode ser encontrada nos exoesqueletos dos artrópodes, paredes celulares de fungos e 

nos ovos de nematóides (BAKKERS et al., 1999). É um polímero insolúvel de N-acetil- -D-β

glucosamina, composto, basicamente, de resíduos de N-acetilglucosamina unidos por ligações 

glicosídicas β-(1,4). 

Trata-se de um dos principais componentes da cutícula dos insetos, podendo constituir 

até cerca de 40% da massa seca de um inseto (KRAMER et al., 1995). Esse polímero pode 

ser encontrado na exocutícula, endocutícula e na procutícula recém secretada, funcionando 

como uma armadura leve porém forte e resistente (ANDERSEN et al., 1995). Além disso, a 

quitina  constitui  um  dos  principais  componentes  da  membrana  peritrófica  dos  insetos, 

formando uma barreira  permeável  entre o bolo alimentar  e o epitélio  do intestino médio, 

melhorando o processo digestivo e protegendo o epitélio do ataque de toxinas e patógenos 

(TELLAM, 1996). 
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Análises por difração de raios-X sugerem que a quitina é uma substância polimórfica 

que ocorre em três formatos estruturais diferentes: -, - e -quitinas. Elas diferem entre siα β γ  

principalmente devido ao grau de hidratação, tamanho da célula unitária e número de cadeias 

de quitina por célula unitária (BLACKWELL et al., 1967; KRAMER & KOGA, 1986).

Na forma , todas as cadeias apresentam orientação anti-paralela, enquanto que naα  

forma  as cadeias são arranjadas paralelamente. Já na estrutura  parece ocorrer uma misturaβ γ  

entre as formas  e , de modo que duas fitas paralelas alternam com duas fitas anit-paralelasα β  

(KRAMER & KOGA, 1986).  As três formas cristalizadas de quitina podem ser encontradas 

nos insetos em diferentes estruturas (MERZENDORFER & ZIMOCH, 2003). 

1.5.2 Quitinases

As quitinases (EC 3.2.1.14) são proteínas largamente distribuídas em plantas, fungos e 

bactérias.  Podem apresentar atividades antifúgincas contra fungos fitopatogênicos,  inibir  a 

germinação de esporos e o crescimento das hifas. Muitas vezes, sua atividade inseticida pode 

ser enaltecida devido a ação de outras proteínas PR como a -1,3-glucanase, por exemploβ  

(LEAH et al., 1991)

As quitinases podem ser divididas em seis classes de acordo com suas estruturas: 

As quitinases de classe I contém dois domínios principais.  O primeiro domínio N-

terminal, com cerca de 25 aminoácidos, é rico em cisteínas e possui afinidade de ligação por 

quitina.  Este  apresenta  alta  identidade  com  o  precursor  da  heveína,  lectina  de  Hevea 

brasiliensis. O segundo, ligado ao domínio lectínico por uma região rica em prolinas, trata-se 

do domínio catalítico altamente conservado (SHINSHI et al., 1990; COLINGE et al., 1993). 

As quitinases de classe II não apresentam o domínio lectínico (heveínico) rico em cisteínas 

(SHINSHI  et  al.,  1990).  Já  as  quitinases  de  classe  IV  apresentam  grande  similaridade 

estrutural  com  as  quitinases  de  classe  I,  porém  possuem  quatro  deleções  no  domínio 

quitinásico (COLINGE et al., 1993). As quitinases pertencentes à classe V são caracterizadas 

por  uma  duplicação  no  domínio  heveínico  N-terminal.  Quitinases  de  classe  III  são 

completamente diferentes das outras classes já citadas. Apresentam grande similaridade com 

a  lisozima  de  Hevea  brasiliensis e  pertencem  à  família  19.  Formam  estruturas  com  8 
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repetições  -αβ em forma de barril (WATANABE et al., 1993). Por fim, as qutiinases de 

classe VI são similares às exo-quitinases de bactérias (MELCHERS et al., 1994). 
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2. OBJETIVOS



2.1 Objetivos Gerais

O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  realizar  um  estudo  preliminar  sobre  a 

expressão do gene de uma quitinase de classe I do feijão-de-corda (Vigna unguiculata  (L.) 

Walp.).  Além  disso,  objetivou-se  também  a  clonagem,  seqüenciamento  e  expressão  do 

referido gene e determinação da estrutura tridimensional da proteína através de modelagem 

por  homologia,  de  modo a contribuir  para  o  entendimento  do  mecanismo de ação  dessa 

proteína tão pouco estudada. 

2.2 Objetivos Específicos

 Avaliar a expressão do gene de uma quitinase de classe I durante o desenvolvimento 

da vagem e da semente e em diferentes partes da planta, em genótipos contrastantes 

de feijão-de-corda.

 Clonar  a  sequência  codificadora  da  quitinase  de  classe  I,  amplificada  a  partir  do 

cDNA de sementes pertencentes a dois genótipos contrastantes quanto à infestação 

pelo caruncho  Callosobruchus maculatus: IT81D-1053 (resistente) e TE97-419-07F 

(suscetível).

 Determinar as sequências completas dos clones obtidos e avaliar as mutações entre 

eles.

 Expressar e  purificar  a proteína recombinante,  codificada a partir  de um clone do 

genótipo resistente ao caruncho, para análises estruturais e atividade biológica.

 Gerar modelos das estruturas tridimensionais a partir das seqüências de aminoácidos 

deduzidas dos clones obtidos, por meio da técnica de modelagem por homologia, e 

analisar os modelos, observando tanto o sítio lectínico, como o sítio quitinásico.
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3. MATERIAIS



3.1 Sementes

As  sementes  pertencentes  aos  quatro  genótipos  utilizados  nesse  trabalho  foram 

gentilmente cedidas pelo Dr. Francisco Rodrigues Freire Filho,  pesquisador do Centro de 

Pesquisa Agropecuária do Meio-Norte/CPAMN (Embrapa Meio-Norte, Teresina-PI).

3.2 Bactérias

Escherichia coli  DH10B e TOP10 foram usadas nos experimentos de clonagem do 

gene  da  quitinase  de  classe  I  do  feijão-de-corda.   Após  a  subclonagem,  a  expressão  da 

proteína recombinante foi conduzida em Escherichia coli BL21( DE3).λ

3.3 Enzimas

As enzimas  de restrição  BamHI (10 U/µL) e  NdeI  (5  U/µL) e  a  DNA ligase T4, 

acompanhadas dos seus respectivos tampões de reação, foram obtidas da Promega (Madison, 

WI,  USA).  Ribonuclease  I  “A”  de  pâncreas  bovino   e  Taq  DNA polimerase  (5  U/µL), 

também  acompanhadas  de  seus  tampões  de  reação,  foram  adquiridas  da  Invitrogen  Life 

Technologies (Carlsbad, CA, USA). DNAse I (136 U/µL) foi adquirida da Gibco BRL-Life 

Technologies (Langley, OK, USA). 

3.4 Plasmídeos

O vetor pGEM-T Easy (Promega) foi utilizado como vetor de clonagem, enquanto que 

o  vetor  pET15b  (EMD/Novagen,  Alemanha)  foi  utilizado  como  vetor  de  expressão  em 

células de E. coli BL21( DE3).λ

3.5 Reagentes e outros materiais

Os oligonucleotídios iniciadores complementares ao cDNA de VuChiI (Quitinase de 

classe I de  V. unguiculata) foram sintetizados pela IDT (Integrated DNA Technolgies, San 

Diego, CA, USA).
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O  kit  de  purificação  de  DNA,  GFX  PCR  DNA  and  Gel  Band  Purification foi 

adquirido da Amershan Biosciences (Sunnyvale, CA, USA) e o kit  Access RT-PCR System 

foi adquirido da Promega. Os meios de cultura 2xYT e LB foram adquiridos da Invitrogen 

Life  Technologies.  Todos  os  demais  reagentes  usados  na  realização  dos  experimentos 

descritos nesse trabalho foram de grau analítico.
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 4. MÉTODOS



4.1 Preparação do material vegetal

Sementes  de  Vigna  unguiculata,  genótipos IT81D-1053  e  TE97-419-07F,  foram 

plantadas em vasos com 50 cm de diâmetro contendo substrato composto de areia e húmus na 

proporção 1:1. Os vasos com as plantas recém-germinadas foram mantidos sob uma pequena 

incidência de luz, sendo transferidos para um local ensolarado após cerca de 2 semanas de 

desenvolvimento  -  momento  em que as  plântulas  atingiram,  aproximadamente,  15 cm de 

altura. 

Após o florescimento das plantas, as flores recém abertas foram marcadas e as vagens 

coletadas com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18 dias de desenvolvimento após a polinização (o 

momento da polinização foi determinado como o dia da abertura das flores). As vagens e 

sementes  foram  cuidadosamente  separadas,  pesadas  e  armazenadas  a  -80  ºC  para  uso 

posterior. 

Em  um  outro  experimento,  sementes  pertencentes  a  dois  genótipos  contrastantes 

quanto à infecção pelo nematóide das galhas (Meloidogyne incognita), como determinado por 

Andrade  (2003),  CE-31  (resistente)  e  TE97-411-1F  (suscetível),  foram  germinadas  em 

solução nutritiva. Após 15 dias do desenvolvimento das plantas, raízes, folhas, hipocótilos e 

epicótilos  de ambos os genótipos foram coletados para extração de RNA total. 

4.2 Construção dos oligonucleotídeos iniciadores

Iniciadores específicos para o gene da quitinase de casse I do feijão-de-corda (Vigna 

unguiculata)  foram  desenhados  com  base  na  seqüência  depositada  no  banco  de  dados 

GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov)  por Huang & Chen, com número de acesso AF307511 

(Resultados não publicados). Os iniciadores foram desenhados objetivando a clonagem do 

gene no vetor de expressão pET15b (Invitrogen, USA), tendo sido necessária a inserção de 

sítios para as enzimas de restrição  BamHI e  NdeI,  para as quais o gene da quitinase não 

possui sítios internos. A Tabela 1 esquematiza o desenho dos iniciadores com os sítios para as 

respectivas  enzimas  de  restrição.  O  iniciador  “foward”  foi  chamado  de  VuChiI-F,  e  o 

iniciador “reverse” foi chamado de VuChiI-R.  As partes sublinhadas nos iniciadores indicam 

os sítios para as enzimas de restrição. O assinalado em verde é o códon de iniciação, e em 

vermelho é o códon de terminação.
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TABELA  1  -  Seqüências  dos  oligonucleotídeos  iniciadores  específicos  para  a  região 
codificadora do gene da quitinase de classe I de Vigna unguiculata 

VuChiI-F *CAT   ATG   CAG TGT GGA AGC CAA GCG Tm = 59 ºC

VuChiI-R **GGA TCC TCA GAC GAT GGG ATG GAG ATT AA Tm = 58 ºC

*O sublinhado é o sítio para a enzima BamHI

** O sublinhado é o sítio para a enzima NdeI

�  Códon de iniciação     �  Códon de terminação

4.3 Extração de RNA total

A partir das vagens e sementes coletadas e armazenadas a -80 ºC (descrito no tópico 

4.1), foram realizadas extrações de RNA total através do protocolo descrito por CHANG et 

al.  (1993).  Sementes  e  vagens  foram  novamente  pesadas,  e  de  cada  estágio  de 

desenvolvimento  foram  utilisados  de  1  a  3  g  de  material  vegetal,  dependendo  da 

disponibilidade de amostra. 

Das  amostras  de  raízes,  folhas,  hipocótilo  e  epicótilo,  o  material  foi  coletado 

imediatamente antes da extração. Para essas amostras também foram utilizados cerca de 3 g 

de material vegetal.

Para a extração  do RNA total,  o material  foi  macerado com auxílio  de nitrogênio 

líquido até a formação de uma farinha fina e branca. A farinha obtida foi misturada a 6 mL de 

tampão de extração (Tris-HCl 100 mM, pH 8,0 contendo CTAB 2%,  EDTA 25 mM e NaCl 2 

M),  pré-aquecido  a  65  ºC.  A mistura  foi  mantida  a  65  ºC  por  45  minutos  sob  agitação 

esporádica.  Em  seguida,  foram  adicionados  aos  extratos  6  mL  de  solução  de 

clorofórmio/álcool isoamílico 24:1 (v/v). Os tubos foram incubados à temperatura ambiente 

por 15 minutos, sob agitação esporádica, sendo, posteriormente, centrifugados a 3.000 rpm 

por 20 minutos (rotor SS-34, centrífuga Sorvall RC5B plus). A fase aquosa (superior, cerca 

de  7  mL)  foi  transferida  para  um novo  tubo  e  submetida  a  uma segunda  extração  com 

clorofórmio/álcool isoamílico 24:1 (v/v), nas mesmas condições descritas. À segunda fase 
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aquosa  foram  adicionados  6  mL  de  solução  de  cloreto  de  lítio  10  M.  Os  tubos  foram 

incubados em banho de gelo a 4 ºC por cerca de 20 horas. Após esse período, os tubos foram 

centrifugados a 3.000 rpm por 50 minutos. O precipitado foi lavado duas vezes com etanol 

70% (v/v), sendo centrifugado a 3.000 rpm por 20 minutos após cada lavagem. Por fim, o 

precipitado  de RNA foi ressuspendido com 250 uL de água ultrapura estéril  tratada  com 

DEPC  (Dietil-pirocarbonato).  O  material  foi  armazenado  a  -80  ºC.  Todas  as  soluções 

utilizadas para a extração de RNA foram preparadas com água destilada tratada com DEPC, 

um inibidor de RNases.

 4.4  RT-PCR

Para analisar a expressão do gene da quitinase de classe I do feijão-de-corda ao longo 

dos diferentes estágios de desenvolvimento das vagens e sementes, e nas diferentes partes da 

planta,  foi  realizada uma RT-PCR (Reação da transcriptase reversa acoplada à reação em 

cadeia da DNA polimerase) com os iniciadores específicos previamente desenhados (tópico 

4.2). 

A RT-PCR foi realizada com auxílio do kit  “Access RT-PCR System” (Promega), de 

acordo com o protocolo descrito pelo fabricante. A quantidade de RNA total utilizada como 

molde para a reação de converssão do mRNA em cDNA foi de 1.500 ng para cada amostra. 

Cada amostra foi tratada a 60  oC por 15 minutos e então submtida a reação de síntese da 

primeira fita de cDNA, que foi realizada a 45 oC por 45 minutos, com transcriptase reversa 

AMV (Avian Myeloblastosis Virus). Em seguida iniciou-se o processo de síntese da segunda 

fita  do cDNA e amplificação  do mesmo por  PCR, usando  Tfl DNA Polimerase.  A PCR 

consistiu de 40 ciclos, cada ciclo contendo uma etapa de desnaturação a 94 oC por 1 minuto, 

uma de anelamento a 62  oC por 1 minuto e uma terceira etapa de extensão a 72  oC por 2 

minutos. No último ciclo, o tempo da etapa de extensão (a 72  oC) foi de 10 minutos.  As 

reações foram realizadas em um termociclador PTC 200 (MJ Reseacrch, USA). 
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4.5 Eletroforese em gel de agarose

Para a visualização  do RNA total  extraído,  dos  produtos de PCR e RT-PCR, dos 

plasmídios  purificados  e  dos  produtos  digeridos,  pequenas  alíquotas  das  amostras  foram 

aplicadas em gel de agarose em tampão TBE (Tris-Borato 45 mM,  EDTA 1mM, pH 8,0), e a 

eletroforese realizada com o gel submerso no mesmo tampão, contendo brometo de etídio 0,5 

µg/mL, a uma corrente constante de 120 mA por cerca de 2 horas. As bandas de DNA foram 

visualisadas por exposição do gel a luz ultravioleta (  = 302 nm) em um transluminadorλ  

MacroVue (Pharmacia LKB Biotechnology). 

4.6 Preparação de células eletrocompetentes de Escherichia coli

Células eletrocompetentes de  E. coli foram preparadas das cepas DH10B, TOP10 e 

BL21( DE3). Para tal, cerca de 100  λ µ L de uma cultura estoque em glicerol de cada cepa 

foram inoculados em placas de Petri com 25 mL de meio LB  ágar (peptona de caseína 1,0%, 

extrato de levedura 0,5% , NaCl 1,0%, pH 7,2), contendo estreptomicina 30 µ g/mL no caso 

das cepas de DH10B e TOP10 ou apenas LB agar (para BL21). As placas foram incubadas a 

37 ºC por cerca de 16 h. Com auxílio de um palito estéril,  uma colônia isolada foi então 

inoculada em 10 mL de caldo LB, contendo estreptomicina 30 µ g/mL no caso das células 

DH10B e TOP10, em frascos erlenmeyers  de 50 mL. Os frascos contendo o pré-inóculo 

foram incubados a 37 ºC por 16 horas sob agitação orbital constante (250 rpm).  Das culturas 

obtidas, 5 mL foram inoculados em 500 mL de meio 2xYT (peptona de caseína 1,6%, extrato 

de levedura 1,0%, NaCl 0,5%, pH 7,2) e as células foram novamente incubadas a 37 ºC sob 

agitação de 250 rpm. Quando a absorbância a 600 nm (A600) da cultura atingiu um valor de 

0,4-0,6, as células foram incubadas em banho de gelo por 30 minutos. Em seguida, a cultura 

foi transferida para tubos de centrífuga de 30 mL, e centrifugada a 10.000 x g, a 4 ºC por 20 

minutos (rotor SS-34, centrífuga Sorvall RC5B plus). Depois de repetidas centrifugações para 

a sedimentação completa de todas as células presentes na cultura, o precipitado celular foi 

ressuspendido  em  20  mL  de  água  ultrapura  estéril  gelada  para  lavagem  das  células  e, 

novamente,  centrifugado  nas  condições  previamente  citadas.  Após  a  lavagem  com  água 

ultrapura, o precipitado foi ressuspendido em 10 mL de glicerol 10% (v/v) estéril, gelado. 

Essa  lavagem  com  glicerol  10%  foi  repetida  2  vezes,  seguida  de  centrifugação  para  a 
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recuperação do precipitado celular. Por fim as células foram ressuspendidas em 1,0 a 1,5 mL 

de meio GYT (glicerol 10%, extrato de levedura 0,125%, triptona 0,25%, pH 7,0). Alíquotas 

de  50  µ L  das  células  eletrocompetentes  foram  distribuídas  em  microtubos  de  1,5  mL, 

devidamente identificados, e armazenadas a -80 ºC, até uso posterior.  

4.7 Clonagem da seqüência codificadora da quitinase de classe I 

No início do trabalho, foi necessário realizar um experimento preliminar de clonagem 

a partir do DNA genômico previamente extraído, já que o material vegetal para a extração do 

RNA ainda não havia florescido. Nesse caso, uma PCR com iniciadores específicos para a 

quitinase de classe I do feijão-de-corda (VuChiI) foi realizada a partir do DNA genômico dos 

genótipos  IT81D-1053  (resistente  à  infestação  pelo  caruncho)  e  Monteiro  (suscetível  à 

infestação  pelo  caruncho).  O  genótipo  TE97-419-07F  não  foi  utilizado  devido  a 

indisponibilidade do DNA genômico. O produto amplificado foi ligado ao plasmídio pGEM-

T Easy de acordo com as especificações do fabricante. A ligação foi realizada a 16 ºC, por 14 

horas,  em  termociclador  PTC-200  (MJ  Research).  Após  a  ligação,  os  produtos  foram 

eletroporados  a  2.500  V  (Eletroporador  2510,  Eppendorf,  Alemanha)  em  células 

eletrocompetentes  de  E. coli  TOP10. Logo após, foi  adicionado ao eletroporado 1 mL de 

meio SOC (triptona 2,0%, extrato de levedura 0,5%, NaCl 10 mM, KCl 2,5 mM, MgCl2 10 

mM, Glucose 20 mM, pH 7,0), pré-aquecido a 37 ºC. As células foram incubadas a 37 ºC por 

1 hora a 200 rpm. Com auxílio de alça de Drigalsky, 100 µ L da solução contendo as células 

eletroporadas  com os produtos da ligação foram plaqueados em placas  de Petri  contendo 

meio LB ágar contendo carbenicilina 100 µ g/mL, estreptomicina 30 µ g/mL, IPTG 0,5 mM 

e  X-Gal  80  µ g/mL.  Após  incubação  a  37  ºC,  por  16  h,  observou-se  o  crescimento  de 

colônias  brancas  e  azuis.  Para  a  confirmação  da  transformação,  colônias  brancas  foram 

selecionadas  ao  acaso  para  extração  de  plasmídios,  análise  por  PCR  com   iniciadores 

específicos, e digestão com enzimas de restrição específicas.

Alternativamente,  os experimentos de clonagem foram realizados  com os produtos 

amplificados por RT-PCR, a partir do RNA total extraído das sementes de feijão-de-corda 

IT81D-1053  e  TE97-419-07F,  com  12  dias  de  desenvolvimento,  com  oligonucleotídeos 

iniciadores específicos para a seqüência codificadora da quitinase de classe I. O cDNA foi 
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ligado ao plasmídio pGEM-T  Easy, os produtos da ligação foram introduzidos em  E. coli  

TOP10 e as colônias recombinantes selecionadas como descrito no parágrafo anterior. 

Os clones trasformados receberam a denominação pGEM-T::VuChiI (significa que a 

seqüência codificadora da quitinase de classe I de V. unguiculata está ligada ao vetor pGEM-

T),  seguidos  da  identificação  R  ou  S  (seqüência  codificadora  pertencente  ao  genótipo 

resistente ou suscetível, respectivamente) e o número do clone na placa.

4.8 Extração de plasmídios

As extrações de plasmídios foram realizadas selecionando-se uma colônia isolada e 

inoculando-á em 5 mL de caldo LB líquido suplementado com carbenicilina 100 µ g/mL e 

estrptomicina 30 µ g/mL (este último usado para os clones mantidos em E. coli DH10B ou 

TOP10). Os inóculos foram incubados a 37 ºC, por 16 horas, sob agitação de 250 rpm. Após 

o crescimento das culturas, as células foram coletadas por centrifugação a 13.000 x g por 5 

minutos a 25 ºC (centrífuga minispin Eppendorf) em microtubos de 1,5 mL. 

A partir das células sedimentadas, os plasmídios foram extraídos com auxílio do kit 

Wizard  SV  Plasmid  DNA  Purification  System (Promega,  USA)  de  acordo  com  as 

especificações fornecidas pelo fabricante. 

Alternativamente, os plasmídios foram purificados de acordo com o método da lise 

alcalina (SAMBROOK et al., 1989). As células foram ressupendidas em 250 µ L de tampão 

GET (glucose 50 mM, EDTA 10 mM, Tris-HCl 25 mM pH 8,0) e a essa suspensão foram 

adicionados 250 µ L de solução de lise (NaOH 0,2 N, SDS 1%). Os tubos foram invertidos 

seis vezes para a homogeneização da solução e incubados em banho de gelo por exatos 5 

minutos. Em seguida, foram adicionados a cada lisado 350 µ L de acetato de potássio 3 M e 

os tubos foram novamente invertidos, seis vezes, para a homogeneização da solução. Após 

centrifugação a 13.000 x g, por 20 minutos, a 25 ºC, os sobrenadantes foram transferidos para 

novos  microtubos  de  1,5  mL.  Aos  volumes  transferidos,  foram  adicionados  2/3  de 

isopropanol 100%. Os tubos foram incubados a -4 ºC por 16 horas e centrifugados a 13.000 x 

g, por 30 minutos, a 25 ºC.  O sobrenadante foi descartado e o precipitado lavado com etanol 

70% (v/v), sendo novamente centrifugado nas mesmas condições citadas. O sobrenadante foi, 

novamente,  descartado  e,  após  a  completa  evaporação  do  etanol,  os  plasmídios  foram 

recuperados em 50 µ L de água ultrapura estéril.
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 4.9  Sequenciamento de DNA

As reações  de seqüenciamento  foram preparadas  com o kit  DYEnamic ET Dye 

Terminator Cycle Sequencing (GE Healthcare, USA), para o seqüenciador MegaBACE1000, 

de acordo com o protocolo descrito no manual fornecido pelo fabricante. Na reação foram 

utilizados iniciadores universais para a região M13 presente no plasmídio pGEM-T Easy – 

M13  “forward”  (5’-CCCAGTCACGACGTTGTAAAACG-3’)  e  M13  “reverse”  (5’-

AGCGGATAACAATTTCACACAGG-3’)  –  e  400  ng  dos  plasmídos  purificados  foram 

utilizados como molde. 

Os produtos das reações de sequenciamento foram analisados em um sequenciador 

MegaBACE1000  (GE Healthcare,  USA),  e  as  diferentes  seqüências  obtidas  de  todos  os 

clones foram montadas e analisadas com auxílio do pacote Phred/Phrap/Consed (EWING et 

al., 1998; GORDON  et al., 1998), para obtenção das seqüências consenso de cada um dos 

clones.  As  seqüências  dos  diferentes  clones  foram  alinhadas  com  auxílio  do  programa 

ClustalW (HIGGINS et al., 1994) e as mutações foram observadas e analisadas. 

4.10 Construção do vetor recombinante de expressão 

Para se obter  o vetor recombiante de expressão,  o plasmídio  pGEM-T contendo a 

seqüência  codificadora  da  quitinase  de  classe  I  do  feijão-de-corda,  genótipo  IT81D-1053 

(pGEM-T::VuChiI-R7), e o vetor de expressão pET15b íntegro, foram ambos digeridos com 

as enzimas BamHI e NdeI. Cerca de 3 µ g dos plasmídios foram usados na digestão. Após 3 

horas de reação com cada uma das enzimas, os produtos da digestão foram submetidos a 

eletroforese em gel de agarose 0,6% (a concentração de agarose foi reduzida para diminuir a 

contaminação pela  agarose no passo de  purificação  das  bandas).  As bandas  digeridas  do 

fragmento da quitinase e do pET15b foram purificadas com o kit  GFX PCR DNA and gel  

band purification (Amershan Biosciences, USA). 

Após a quantificação dos produtos purificados do gel de agarose, a reação de ligação 

entre a seqüência codificadora da quitinase e o vetor pET15b foi realizada com a enzima T4 

DNA ligase (Promega), nas razões 3:1, 5:1 e 8:1, obedecendo a fórmula:
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 [vetor (ng)  x  tamanho do inserto (pb)]     x   razão   =   inserto (ng)

             tamanho do vetor (pb) 

A  ligação  foi  incubada  a  4  ºC  por  14  h.   Após  a  ligação,  os  produtos  foram 

introduzidos em células eletrocompetentes de  E. coli  TOP10, como descrito anteriormente 

(tópico 4.7). Os transformantes foram selecionados em LB ágar contendo carbenicilina 100 

µ g/mL  e  estreptomicina  30  µ g/mL.  Para  identificação  de  clones  contendo  o  vetor 

recombinante  pET15b::VuChiI-R7,  algumas  colônias  foram  selecionadas  ao  acaso  e 

submetidas a extração de plasmídios, análise por PCR com iniciadores específicos e digestão 

com a  enzima  BamHI.  O  plasmídio  recombinante  de  um dos  clones  positivos  foi  então 

introduzido por eletroporação em células eletrocompetentes de E. coli BL21( DE3), como jáλ  

descrito (tópico 4.7). A presença do vetor recombinante em alguns clones selecionados em 

LB agar com carbenicilina 100  µ g/mL foi confirmada por PCR e digestão com BamHI, a 

partir de amostras de plasmídios, obtidas como descrito anteriormente (tópico 4.8).

4.11 Indução da expressão da quitinase recombinante

Uma colônia  isolada  de  um clone  de  E.  coli BL21( DE3)  contendo  o  plasmídioλ  

pET15b::VuChiI-R7  foi  inoculada  em  5  mL  de  meio  2xYT  contendo  carbenicilina  100 

µ g/mL. A cultura foi incubada a 37 ºC, sob agitação orbital  vigorosa (200 rpm), por 16 

horas. Dessa pre-cultura, uma alíquota de 2 mL foi transferida para 50 mL de meio 2xYT 

fresco, e o frasco incubado nas mesmas condições, até que uma A600 = 0,4-0,6 fosse obtida. 

Nesse instante, IPTG foi adicionado à cultura, para uma concentração final de 1 mM, e a 

mesma novamente incubada (37 oC, 250 rpm)  por um período adicional de 10 horas. Durante 

o período de indução da expressão da proteína recombinante com IPTG, alíquotas de 1,5 mL 

foram coletadas  da  cultura  a  cada  2  horas.  As  alíquotas  foram centrifugadas  (centrifuga 

minispin,  Eppendorf)  por  10  min  a  12.000  x  g,  para  separaçãi  das  células  do  meio 

(sobrenadante). As células foram imediatamente ressuspendidas em 200  µ L de tampão de 
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amostra para SDS-PAGE [Tris-HCl 62,5 mM pH 6,8, SDS 2% (m/v), 2-mercaptoetanol 5% 

(v/v),  glicerol  10% (v/v)  e  azul  de  bromofenol  0,001% (m/v],  e  os  sobrenadantes  foram 

misturados a tampão de amostra 4 vezes concentrado. Os tubos foram incubados a 100 ºC por 

10 minutos, e armazenados a -4 ºC. As amostras foram analisadas através de eletroforese em 

gel de poliacrilamida em condições desnaturantes, na presença de SDS e 2-mercaptoetanol.

O restante da cultura induzida com IPTG, cerca de 30 mL, foi centrifugado (centrífuga 

Sorval RC5B plus, rotor SS34) a 5.000 rpm, por 20 minutos, para purificação dos corpos de 

inclusão. As células foram ressuspendidas em 3 mL de tampão de lise (Tris-HCl 50 mM, pH 

8,0, contendo EDTA 2 mM, NaCl 0,15 M) e à suspensão obtida foram adicionados Triton 

X-100 e lisozima para concentrações finais de 0,1% (v/v) e 100 µ g/mL, respectivamente. A 

mistura foi incubada a 30 ºC, por 15-30 minutos, até a lise das células,  evidenciada pelo 

desenvolvimento  da  viscosidade  (DNA  bacteriano).  A  digestão  do  DNA  genômico  da 

bactéria foi realizada pela adição de DNAse I para uma concentração final de 20  µ g/g de 

células. A mistura foi novamente incubada a 30 ºC por 1 hora, até perda da viscosidade. A 

mistura foi centrifugada a 13.000 x g, por 40 minutos (minispin Eppendorf). O sobrenadante 

foi removido para novos tubos e misturado ao tampão de amostra para SDS-PAGE, 4 vezes 

concentrado. O precipitado, contendo os corpos de inclusão, foi ressuspendido em tampão de 

amostra  para SDS-PAGE. Os tubos foram aquecidos a 100 ºC por 10 minutos e armazenados 

a -4 ºC para posterior análise eletroforética.

4.12 Eletroforese em gel de poliacrilamida em presença de SDS e 2-mercaptoetanol 

(PAGE-SDS)

Os experimentos de eletroforese em gel de poliacrilamida foram conduzidos de acordo 

com o protocolo descrito por Laemmli (1970), com adaptações. Os géis de concentração e de 

separação  foram  montados  de  acordo  com  o  protocolo  descrito  abaixo,  conforme  a 

concentração de acrilamida do gel.
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Reagentes e soluções
Gel de 

concentração

Gel de 
separação (15% 
de acrilamida)

Gel de 
separação 
(17,5% de 

acrilamida)

Acrilamida:bisacrilamid
a (30:0,8%)

1,25 mL 5 mL 5,8 mL

Tris-HCl 3 M pH 8,8 - 1,25 mL 1,25 mL

Tris-HCl 0,5 M pH 6,8 2,5 mL - -

SDS 10% (m/v) 100 µ L 100 µ L 100 µ L

Persulfato de amônio 
1,5 % (m/v)

500 µ L 500 µ L 500 µ L

Água destilada 5,64 mL 3,15 mL 2,31 mL

TEMED 10 µ L 5 µ L 5 µ L

Volume final 10 mL 10 mL 10 mL

 

As amostras previamente misturadas ao tampão de amostra [Tris-HCl 0,0625 M pH 

6,8,  contendo  SDS 2%  (m/v),  2-mercaptoetanol  5%  (v/v),  glicerol  10%  (v/v)  e  azul  de 

bromofenol 0,001% (m/v)] foram   incubadas  a 100 ºC, por 10 minutos.

As corridas eletroforéticas foram realizadas a uma voltagem constante de 100 V em 

tampão de corrida Tris-HCl 0,025 M pH 8,3 contendo glicina 0,192 M e SDS 0,1% (p/v). 

Após a corrida, as bandas protéicas foram visualizadas por coloração com Coomassie Briliant 

Blue R-250 0,2% em metanol 50% e ácido acético 10% (p/v/v) por 14 horas, e posterior 

descoloração do gel com  solução de metanol 50% e ácido acético 10% (v/v).

4.13 Cromatografia de afinidade em Ni imobilizado

Para esse experimento, 3 L de cultura de um clone de E. coli BL21( DE3) contendo oλ  

plasmídio  pET15b::VuChiI-R7  foram  obtidos  e  a  expressão  da  proteína  recombinante 

induzida com IPTG 1 mM, como já descrito  (tópico 4.11).  Após 12 horas de indução,  a 

cultura foi centrifugada e as células ressuspendidas em 300 mL de tampão de lise (Tris-HCl 

50 mM pH 8,0, EDTA 2 mM e NaCl 0,15 M). A lise foi realizada com lisozima na presença 

de Triton X-100 0,1% (v/v), e o lisado foi posteriormente tratado com DNase I, como descrito 
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detalhadamente no tópico 4.11. Ao final, os corpos de inclusão foram tratados com cloridrato 

de guanidina 2 M, sob agitação constante, por cerca de 2 horas. 

Após o tratamento de solubilização, o material obtido foi centrifugado a 5.000 rpm 

por 20 min (centrifuga Sorval RC5B plus, rotor GS115) e o sobrenadante aplicado a uma 

coluna de Sepharose (Chelating Sepharose Fast Flow, de 7 x 1,5 cm, Pharmacia Biotech) 

previamente carregada com solução de Sulfato de Níquel 100 mM, e equilibrada com tampão 

Tris-HCl 20 mM pH 7,5 contendo NaCl 0,5 M e Imidazol 5 mM. Após o contato de todo o 

extrato com a matriz cromatográfica, a coluna foi lavada com o tampão de equilíbrio. O pico 

não retido foi eluído com o tampão de lavagem (Tris-HCl 20 mM pH 7,5 contendo NaCl 0,5 

M e Imidazol 50 mM). A quitinase recombinante foi eluída  com tampão de eluição Tris-HCl 

20 mM pH 7,5 contendo NaCl 0,5 M e Imidazol 500 mM. O fluxo de eluição da coluna 

durante todo o procedimento foi cerca de 1 mL/min. Frações de aproximadamente 1,5 mL do 

pico retido foram coletadas e submetidas a análise em espectrofotômetro (determinação da 

A280) . O pico retido foi dialisado exaustivamente contra água ultrapura e liofilizado. 

 4.14 Atividade quitinásica

A  atividade  quitinásica  da  proteína  recombinante  foi  analisada  de  acordo  com  o 

protocolo descrito por Byrne (2001). Para tal, o material liofilizado (pico retido na coluna de 

níquel imobilizado, tópico 4.13) foi ressuspendido em 300 µ L de tampão acetato 50 mM pH 

5,4.  Durante o experimento, quatro quantidades da amostra foram testadas, de acordo com o 

protocolo abaixo:

Amostras
Volume das 

amostras
Tampão Acetato 50 

mM pH 5,4
CM-RBV Chitin

Q1 10 µ L 1490 µ L 500 µ L

Q2 25 µ L 1475 µ L 500 µ L

Q3 50 µ L 1450 µ L 500 µ L

Q4 100 µ L 1400 µ L 500 µ L
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A amostra foi adicionada à mistura do tampão acetato com a matriz de quitina CM 

Chitin RBV (Loewe Biochemica GmbH, Munique, Alemanha) previamente aquecidos a 45 

ºC por 15 minutos. Uma alíquota de 280 µ L foi retirada em diferentes estágios da incubação 

da reação – 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 minutos – mantida em banho maria a 45 ºC. Cada 

alíquota retirada foi adicionada a 400 µ L de HCl 2 N e incubada em banho de gelo por 15 

minutos para a neutralização da reação. Os tubos foram centrifugados a 10.000 x  g  por 15 

minutos a 4 ºC. 

A atividade quitinásica foi observada através do aumento da A550 do sobrenadante. A 

medida que a quitina é quebrada, esta é solubilizada acarretando um aumento da absorbância.

4.15 Modelagem por homologia

  A escolha da proteína molde para a modelagem por homologia da quitinase de classe I 

do feijão-de-corda foi realizada de acordo com o critério padrão de preferência pela estrutura 

3D disponível  de  maior  similaridade.  Para  tal,  a  sequência  de  aminoácidos  da  quitinase, 

deduzida a partir  da sequência de DNA previamente depositada no GenBank (número de 

acesso  AF307511)  foi  comparada  ao  banco  de  dados  de  estruturas  resolvidas  (protein 

database  –  pdb)  através  das  ferramentas  de  busca  e  alinhamento  BLASTp 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Dessa forma, a estrutura que apresentou maior identidade 

à proteína de interesse (63%) foi a quitinase de classe I de  Oryza sativa  (código de acesso 

2DKV), resolvida a uma resolução de 2,0 Å por Kezuka et al. (2006). 

Para cada um dos seis clones e para a quitinase nativa, foram gerados 100 modelos 

utilizando  o  programa  Modeller  (SALI;  BLUNDELL,  1993).  O  método  utilizado  foi  a 

randomização  inicial  das  coordenadas  do  modelo  e  sua  consequente  otimização.  As 

coordenadas cartesianas foram deslocadas de até 4,0  Å,  selecionando-se o grau máximo de 

otimização para os modelos. Os critérios de seleção para a escolha do melhor modelo para 

cada  caso  foram  a  função  energética  gerada  pelo  programa  e  a  qualidade  do  mapa  de 

Ramachandran  (RAMACHANDRAN  et  al.,  1963)  gerado  pelo  programa  Procheck  

(LASKOWSKI et al., 1993). Dentre os dez modelos com as menores energias gerados, aquele 

com o melhor mapa de Ramachandran foi selecionado (sendo escolhido o de energia mais 
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baixa no caso de haver mais de um modelo com quantidades iguais de resíduos fora das 

regiões favoráveis). O mapa de Ramachandran mostra a distribuição dos angulos torsionais φ 

e  ψ para cada  aminoácido.  Há regiões  energéticamente  favoráveis  para cada resíduo,  e a 

presença  de  um aminoácido  fora  dessas  regiões  indica  um erro ou algum fenômeno não 

convencional naquele local, como uma forte interação causando o deslocamento. 

Outras informações a respeito da qualidade dos modelos foram verificadas utilizando 

os programas Whatchek (HOOFT et al., 1996) e Verify3D (BOWIE et al., 1991):

O  Verify3D (BOWIE  et  al.,  1991)  julga  a  verossimilhança  da vizinhança  de cada 

aminoácido  através  de três propriedades:  a  área exposta  ao solvente,  a  fração da área da 

cadeia lateral coberta por átomos polares e a estrutura secundária local. A combinação desses 

três  parâmetros  permite  colocar  o resíduo em uma de dezoito  regiões.  Para cada  tipo de 

resíduo há um escore que reflete a sua compatibilidade com tal região (definida previamente 

por análise estatística de proteínas de estrutura conhecida).

O software  Whatcheck  (HOOFT  et al., 1996) verifica uma larga gama de possíveis 

erros  em  estruturas  tridimensionais  modeladas  ou  experimentais,  como  atribuições  não 

convencionais de célula unitária, valores do coeficiente de Matthews (MATTHEWS, 1968) 

fora da faixa considerada aceitável, erros de nomenclatura,  ausência de átomos, ângulos e 

distâncias  de  ligação,  planaridade  e  ângulos  torsionais  de  cadeias  laterais,  choques  entre 

átomos, posicionamento de moléculas de água, pontes de hidrogênio, etc.

A análise  dos modelos escolhidos foi feita  através  do software  Pymol  (DELANO, 

2002), responsável pela visualização das ilustrações dos modelos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO



5.1 Material vegetal 

Vagens dos genótipos IT81D-1053 e TE97-419-07F foram coletadas com 2, 4, 6, 8, 

10, 12, 14, 16 e 18 dias após o florescimento (DAF) e pesadas. As Figuras 3 e 4 apresentam a 

evolução do peso fresco das sementes ao longo do desenvolvimento. Em ambos os genótipos, 

o peso fresco aumentou continuamente até o 14º DAF, diminuindo rapidamente a partir desse 

dia. O genótipo IT81D-1053 é resistente ao ataque pelo caruncho Callosobruchus maculatus, 

enquanto que o TE97-419-07F é suscetível a essa praga. 

5.2 Extração de RNA e RT-PCR

Amostras  de  RNA  total  obtidas  de  sementes  e  vagens  em  desenvolvimento  dos 

genótipos IT81D-1053 e TE97-419-07F foram analisadas por eletroforese em gel de agarose 

1,0% (Figura 5). A presença de RNA foi detectada nas sementes e vagens com 4, 6, 8, 10, 12, 

14 e 16 dias. A ausência de RNA extraído de sementes com 2 dias pode ser explicada pelo 

tamanho diminuto das vagens e pela pequena disponibilidade de amostra nesse período. Já a 

ausência de RNA em sementes e vagens com 18 dias de desenvolvimento ao que tudo indica 

se  deve  ao  fato  de  ser  o  momento  em que  ocorre  o  fim do  acúmulo  de  nutrientes  e  a 

diminuição da produção de RNA. É possível perceber que o rendimento da extração do RNA 

foi muito bom, sendo possível observar em alguns casos a presença das bandas relativas aos 

RNAs ribossômicos 18S e 28S.

A  RT-PCR a  partir  do  RNA  total  extraído  de  vagens  e  sementes  dos  genótipos 

IT81D-1053 e TE97-419-07F em diferentes estágios de desenvolvimento, foi realizada com 

os  iniciadores  específicos  para  a  sequência  codificadora  de uma quitinase  de  classe I  do 

feijão-de-corda. A análise dos produtos da amplificação por eletroforese em gel de agarose 

1,2% revelou uma única banda com aproximadamente 900 pb (Figura 6).  Essa banda foi 

detectada em quase todos os estágios de desenvolvimento, tanto da semente quanto da vagem, 

em ambos  os  genótipos  (resistente  e  suscetível).  A intensidade  da  banda amplificada  foi 

menor ou não detectável nas reações partindo do RNA com 2 e 18 dias (Figura 6), devido à 

pequena concentração de RNA total obtida dos órgãos  nesses  estágios  de  desenvolvimento, 
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FIGURA 3 - Peso  fresco  de  sementes  em  desenvolvimento  de  feijão-de-corda  (Vigna 

unguiculata) genótipo IT81D-1053. Vagens com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18 
dias  após  a  abertura  das  flores  foram coletadas  e  as  sementes  pesadas.  Os 
valores (eixo y) se referem ao peso total das sementes coletadas de vagens em 
cada um dos dias. 
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FIGURA 4 - Peso  fresco  de  sementes  em  desenvolvimento  de  feijão-de-corda  (Vigna 

unguiculata) genótipo TE97-419-07F. Vagens com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 
18 dias após a abertura das flores foram coletadas e as sementes pesadas. Os 
valores (eixo y) se referem ao peso total das sementes coletadas de vagens em 
cada um dos dias.  
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FIGURA 5 - Eletroforese em gel de agarose 1,0% de amostras de RNA total extraídas de 
sementes e vagens de feijão-de-cora (Vigna unguiculata). As amostras foram 
extraídas dos genótipos IT81D-1053 (gel A) e TE97-419-07F (gel B). Nos 
dois géis, foram aplicados 3 µ L de RNA total extraído a partir de sementes e 
vagens coletadas com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18 dias após o florescimento 
(DAF). Poço M: marcador ϕ-X174 RF DNA/Hae III fragments (300 ng)
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FIGURA 6 -Eletroforese em gel de agarose 1,2% dos produtos da reação de RT-PCR a partir 
de RNA total de sementes e vagens de feijão-de-corda (Vigna unguiculata), com 
primers específicos para a sequência codificadora de uma quitinase de classe I. 
As reações foram realizadas com RNA total extraido de sementes e vagens com 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18 dias após o florescimento (DAF), dos genótipos 
IT81D-1053 (gel A) e TE97-419-07F (gel B). Os poços (-) e (+) se referem aos 
controles negativo e positivo, respectivamente. Poço M: marcador  φ-X174 RF 
DNA/Hae III fragments (300 ng).
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como observado anteriormente (Figura 5). O tamanho do produto de PCR (~900 pb; Figura 6) 

está compatível com o comprimento da sequência de referência depositada no GenBank (891 

pb; número de acesso AF307511), codificando uma quitinase classe I de  V. unguiculata, a 

partir da qual foram desenhados os oligonucleotídeos iniciadores usados no presente trabalho. 

Amostras  de  RNA  total  também  foram  extaídas  de  raízes,  folhas,  hipocótilo  e 

epicótilo  de  plantas  de  V.  unguiculata com  15  dias  de  idade,  dos  genótipos  CE-31  e 

TE97-411-1F (Figura 7). O genótipo CE-31 é resistente ao nematóide Meloidogyne incognita, 

enquanto que o TE97-411-1F é suscetível ao mesmo (ANDRADE, 2003). A qualidade e o 

rendimento dessas amostras de RNA total foram semelhantes aos obtidos para as amostras de 

sementes e vagens em desenvolvimento. A RT-PCR, realizada a partir das amostras de RNA 

total  extraídas  das  diferentes  partes  das  plantas,  usando os  iniciadores  específicos  para a 

quitinase  de  classe  I  do  feijão-de-corda,  também  revelou  uma  única  banda  com 

aproximadamente 900 pb (Figura 8).

Desta forma, a presença do mRNA codificando a quitinase classe I de feijão-de-corda 

foi detectada via amplificação do seu cDNA por PCR, em várias partes da planta, bem como 

em sementes e vagens, em condições normais de desenvolvimento. Além disso, o mRNA da 

quitinase classe I foi detectado tanto nos genótipos resistentes (IT81D-1053 e CE-31) quanto 

nos genótipos suscetíveis (TE91-419-07F e TE97-411-1F). Esses resultados evidenciam uma 

possível  expressão  constitutiva  do  gene  da  quitinase  de  classe  I  no  feijão-de-corda,  em 

diferentes  partes  e  estágios  de  desenvolvimento  das  sementes  e  vagem.  Essa  expressão 

constitutiva  aparentemente  não  está  relacionada  à  resistência/suscetibilidade  do  feijão-de-

corda ao caruncho C. maculatus e ao nematóide M. incognita.

Robert (2002) analisou a expressão dos genes de quitinases de classe I e III em folhas 

e frutos da uva (Vitis vinifera). Ele relatou a indução da expressão das quitinases de classe III 

nos frutos infectados  com  Plasmopara viticula  e de uma quitinase  de classe I  em folhas 

infectadas com  Botrytis cinerea e  Pseudomonas syringae pv.  pisi, mostrando não só que a 

expressão  dos  genes  das  duas  quitinases  na  uva  é  patógeno-induzida, mas,  também,  que 

depende do patógeno infectante. 

No caso da expressão da quitinase de classe I no feijão-de-corda, experimentos mais 

conclusivos,  como uma PCR em tempo  real,  ainda  são  necessários  para  se  avaliar  uma 

possível expressão constitutiva do gene. 
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FIGURA 7 - Eletroforese em gel de agarose 1,0% de amostras de RNA total  extraídas de 
plantas  de  feijão-de-corda  (Vigna  unguiculata)  com  15  dias  de  idade,  dos 
genótipos CE-31 e TE97-411-1F. As amostras foram extraídas de raiz (poços 4 e 
8),   hipocótilo  (5  e  9),  epicótilo  (6  e  10)  e  folha  (7  e  11).  Poços  1  e  2: 
marcadores  λDNA/Hind III fragments e  ϕ-X174 RF DNA/Hae  III fragments 
(150 ng), respectivamente.
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FIGURA 8 -Eletroforese em gel de agarose 1,2% dos produtos da reação de RT-PCR a partir 
de RNA total de raízes (3 e 7), folhas (4 e 8), hipocótilo (5 e 9) e epicótilo (6 e 
10) de plantas de feijão-de-corda (Vigna unguiculata) com 15 dias de idade, dos 
genótipos  CE-31  e  TE97-411-1F.  A  reação  foi  realizada  com  iniciadores 
específicos  para  o  cDNA  de  uma  quitinase  de  classe  I.  Poço  1:  marcador 
φ− X174RF DNA/Hae III fragments (150 ng).
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5.3 Clonagem e sequenciamento

Amostras de DNA genômico dos genótipos IT81D-1053 (resistente ao caruncho) e 

Monteiro (suscetível) de V. unguiculata foram usadas como molde em reações de PCR, com 

os iniciadores específicos para a sequência codificadora da quitinase de classe I do feijão-de-

corda. A análise dos produtos da PCR por eletroforese em gel de agarose 1,2% revelou a 

amplificação de uma única banda com aproximadamente 900 pb (Figura 9), semelhante ao 

observado nas  reações  de  RT-PCR (Figuras  6  e  8).  Esse  resultado sugere  a  ausência  de 

íntrons no gene que codifica essa quitinase de classe I de V. unguiculata. É possível observar 

também diferença entre a amplificação do gene entre os genótipos resistente e suscetível. Isso 

se deve, provavelmente, ao fato de as amostras de DNA molde utilizadas serem heterogêneas.

Após ligação dos produtos de PCR no plasmídio pGEM-T Easy, foram obtidos dez 

clones  recombinantes  a  partir  dos produtos  amplificados  do genótipo suscetível  Monteiro 

(clones S2, S3, S6, S7, S10, S11, S20, S21, S24 e S25) e um clone recombinante a partir dos 

produtos amplificados do genótipo resistente IT81D-1053 (clone R7). Desses onze clones, 

nove tiveram as sequências completas dos seus insertos determinadas: S2, S3, S6, S7, S11, 

S20, S24, S25 e R7 (Figura 10). Todas as seqüências apresentaram 891 pb, com exceção da 

seqüência do clone S20, com 890 pb, devido à uma deleção na posição 868. Comparando as 

seqüências  obtidas  com a seqüência de referência,  depositada no GenBank por Huang & 

Chen (número de acesso AF307511), foram observados no alinhamento múltiplo oito sítios 

que  apresentavam  mutações  do  tipo  troca  de  bases.  As  diferenças  entre  as  seqüências 

variaram de uma até seis bases (Figura 12), resultando em uma identidade média entre as 

seqüências de cerca de 99,5%.

As seqüências de aminoácidos codificadas pelos clones foram deduzidas a partir das 

seqüências de DNA e alinhadas com a seqüência referência da quitinase de classe I de  V. 

unguiculata (Figura 11). Os clones S11 e S25, mesmo contendo 2 mutações entre as suas 

sequências de DNA, apresentaram seqüências de aminoácidos  idênticas.  Todas as cadeias 

polipeptídicas  codificadas  tinham 297 resíduos  de  aminoácidos,  excluindo-se  aquelas  dos 

clones  S20 e S24, que apresentaram ambos uma mutação  que resultou em um códon de 

parada prematuro, no lugar da cisteína 141, em relação à seqüência de referência (Figura 11). 

Esses  dois  clones  codificariam  então  proteínas  truncadas,  com  apenas  140  resíduos  de 

aminoácidos. Essas sequências truncadas não foram usadas durante a construção dos modelos 
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FIGURA 9 - Eletroforese em gel de agarose 1,2% dos produtos da ampificação por PCR da 
sequência  codificadora  de  uma  quitinase  classe  I  de  Vigna  unguiculata. 
Amostras  de DNA total  dos genótipos IT81D-1053 (poços 2-13) e  Monteiro 
(poços 14-25) foram usadas como molde nas reações. Para cada amostra, foram 
testadas temperaturas de anelamento de 52 ºC (poços 2 e 14), 52,3 ºC (poços 3 e 
15), 52,8 ºC (poços 4 e 16), 53,7 ºC (poços 5 e 17), 54,8 ºC (poços 6 e 18), 56,3 
ºC (poços 7 e 19), 58 ºC (poços 8 e 20), 59,4 ºC (poços 9 e 21), 60,5 ºC (poços 
10 e 22), 61,3 ºC (poços 11 e 23) 61,8 ºC (poços 12 e 24) e 62 ºC (poços13 e 
25). O controle negativo foi realizado apenas na temperatura de anelamento de 
58  ºC  (poço  26).  Poço  1:  200  ng  do  marcador  φ− X174  RF  DNA/Hae  III 
Fragments.
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             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| 
                 5          15         25         35         45         55 
AF307511     CAGTGTGGAA GCCAAGCGGG GGGTGCGCTG TGTCCAGGGG GTCTCTGTTG CAGTCAGTTC 
S2           .......... .......... .......... .......T.. .......... .......... 
S3           .......... .......... .......... .......T.. .......... .......... 
S6           .......... .......... .......... .......T.. .......... .......... 
S7           .......... .......... .......... .......T.. .......... .......... 
S11          .......... .......... .......... .......T.. .......... .......... 
S20          .......... .......... .......... .......T.. .......... .......... 
S24          .......... .......... .......... .......T.. .......... .......... 
S25          .......... .......... .......... .......T.. .......... .......... 
R7           .......... .......... .......... .......A.. .......... .......... 

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| 
                 65         75         85         95        105        115 
AF307511     GGGTGGTGCG GCTCCACCGA CGACTACTGC GGCAAGGGTT GCCAGAGCCA GTGCGGGGGA 
S2           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S3           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S6           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S11          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S20          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S24          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S25          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
R7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| 
                125        135        145        155        165        175 
AF307511     CAGCCGGCTC CGTCTGATCT CAGCGCTCTG ATACCCAGGG CCACCTTCGA CCAGATGCTC 
S2           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S3           .......... .......... .......... ........T. .......... .......... 
S6           .......... .......... .......... ........T. .......... .......... 
S7           .......... .......... .......... ........T. .......... .......... 
S11          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S20          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S24          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S25          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
R7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| 
                185        195        205        215        225        235 
AF307511     AAACATCGCA ACGACGGAGC CTGCCCAGCC AGAGGCTTCT ACACCTACGA TGCCTTCATC 
S2           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S3           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S6           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S11          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S20          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S24          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S25          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
R7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

FIGURA 10 - Alinhamento das seqüências codificadoras para uma quitinase de classe I de 
feijão-de-corda (Vigna unguiculata),  obtidas dos genótipos  Monteiro (clones 
S2, S3, S6, S7, S11, S20, S24 e S25) e IT81D-1053 (clone R7). As seqüências 
dos clones foram alinhadas com a seqüência de referência (número de acesso 
no GenBank: AF307511; Huang & Chen), a partir da qual foram projetados os 
oligonucleotídeos  iniciadores  usados  nas  reações  de  PCR.  As  posições 
contendo  bases  conservadas  em  relação  à  seqüência  de  referência  estão 
indicadas por um ponto ( ),  enquanto que deleções  estão indicadas  por um▪  
traço ( ). Os sítios contendo mutações do tipo troca de bases estão destacados˗  
em amarelo.
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               ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| 
                245        255        265        275        285        295 
AF307511     GCCGCCGCCA GGGCTTTCCC CAGCTTCGGC AACACCGGAG ACACAGCCAC TCGAAAGAGA 
S2           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S3           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S6           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S11          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S20          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S24          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S25          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
R7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| 
                305        315        325        335        345        355 
AF307511     GAGATCGCGG CCTTCTTGGG GCAAACGTCT CACGAAACAA CCGGGGGATG GCCCTCTGCA 
S2           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S3           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S6           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S7           .....T.... .......... .......... .......... .......... .......... 
S11          .....T.... .......... .......... .......... .......... .......... 
S20          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S24          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S25          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
R7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| 
                365        375        385        395        405        415 
AF307511     CCGGACGGAC CATACGCATG GGGTTACTGC TTCGTGAGAG AGCAGAACCC AAGCGCCTAC 
S2           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S3           .......... .......... .......... .......... .......... ...A...... 
S6           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S11          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S20          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S24          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S25          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
R7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| 
                425        435        445        455        465        475 
AF307511     TGCTCCCCAA CCCCCCAGTT CCCCTGCGCT TCTGGCCAGC AATACTATGG CAGGGGTCCG 
S2           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S3           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S6           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S7           .......... .......... .......... .......... .......... T......... 
S11          .......... .......... .......... .......... .......... T......... 
S20          ..A....... A......... .......... .......... .......... T......... 
S24          ..A....... .......... .......... .......... .......... .......... 
S25          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
R7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| 
                485        495        505        515        525        535 
AF307511     ATCCAGATAT CCTGGAACTA CAACTACGGT CAGTGCGGAA ATGCAATTGG AGTGGATTTG 
S2           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S3           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S6           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S11          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S20          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S24          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S25          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
R7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

FIGURA 10 – Continuação.  
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                ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| 
                545        555        565        575        585        595 
AF307511     ATCAACAACC CTGATCTCGT CGCCACCGAC CCCGTCGTCT CCTTCAAGTC CGCCATCTGG 
S2           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S3           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S6           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S11          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S20          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S24          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S25          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
R7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| 
                605        615        625        635        645        655 
AF307511     TTCTGGATGA CCCCGCAGTC CCCCAAGCCT TCCTCCCACG ACGTCATCAC CTCTCAGTGG 
S2           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S3           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S6           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S11          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S20          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S24          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S25          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
R7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| 
                665        675        685        695        705        715 
AF307511     ACTCCCTCCG CCGCCGATGT CGCCGCCGGG AGGCTTCCAG GCTACGGCAC TGTGACGAAC 
S2           .......... .......... .......... .A........ .......... .......... 
S3           .......... .......... .......... .A........ .......... .......... 
S6           .......... .......... .......... .A........ .......... .......... 
S7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S11          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S20          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S24          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S25          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
R7           .......... .......... .......... .A........ .......... .......... 

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| 
                725        735        745        755        765        775 
AF307511     ATCATCAACG GAGGCCTGGA GTGCGGCAGA GGACAGGATA GCAGGGTGGA GGACCGCATC 
S2           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S3           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S6           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S11          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S20          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S24          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S25          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
R7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| 
                785        795        805        815        825        835 
AF307511     GGGTTCTTCA AGCGATACTG TGATCTGTTT GGAGTTGGTT ATGGCAACAA CCTTGACTGC 
S2           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S3           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S6           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S11          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S20          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S24          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S25          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
R7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

FIGURA 10 - Continuação.
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             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| .
                845        855        865        875        885               
AF307511     TACTCTCAGG CCCCATTTGG AAATTCCCTG CTTAATCTCC ATCCCATCGT C
S2           .......... .......... .......... .......... .......... .
S3           .......... .......... .......... .......... .......... .
S6           .......... .......... .......... .......... .......... .
S7           .......... .......... .......... .......... .......... .
S11          .......... .......... .......... .......... .......... .
S20          .......... .......... .......-.. .......... .......... .
S24          .......... .......... .......... .......... .......... .
S25          .......... .......... .......... .......... .......... .
R7           .......... .......... .......... .......... .......... .

FIGURA 10 - Continuação.
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             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| 
                 5          15         25         35         45         55 
AAG23965    QCGSQAGGAL CPGGLCCSQF GWCGSTDDYC GKGCQSQCGG QPAPSDLSAL IPRATFDQML 
S2           .......... ..V....... .......... .......... .......... .......... 
S3           .......... ..V....... .......... .......... .......... ..S....... 
S6           .......... ..V....... .......... .......... .......... ..S....... 
S7           .......... ..V....... .......... .......... .......... ..S....... 
S11          .......... ..V....... .......... .......... .......... .......... 
S20          .......... ..V....... .......... .......... .......... .......... 
S24          .......... ..V....... .......... .......... .......... .......... 
S25          .......... ..V....... .......... .......... .......... .......... 
R7           .......... ..E....... .......... .......... .......... .......... 

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| 
                 65         75         85         95        105        115 
AAG23965    KHRNDGACPA RGFYTYDAFI AAARAFPSFG NTGDTATRKR EIAAFLGQTS HETTGGWPSA 
S2           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S3           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S6           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S11          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S20          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S24          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S25          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
R7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| 
                125        135        145        155        165        175 
AAG23965    PDGPYAWGYC FVREQNPSAY CSPTPQFPCA SGQQYYGRGP IQISWNYNYG QCGNAIGVDL 
S2           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S3           .......... .......R.. .......... .......... .......... .......... 
S6           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S11          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S20          .......... .......... *--------- ---------- ---------- ----------
S24          .......... .......... *--------- ---------- ---------- ---------- 
S25          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
R7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| 
                185        195        205        215        225        235 
AAG23965    INNPDLVATD PVVSFKSAIW FWMTPQSPKP SSHDVITSQW TPSAADVAAG RLPGYGTVTN 
S2           .......... .......... .......... .......... .......... K......... 
S3           .......... .......... .......... .......... .......... K......... 
S6           .......... .......... .......... .......... .......... K......... 
S7           .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S11          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
S20          ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
S24          ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
S25          .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
R7           .......... .......... .......... .......... .......... K.........

FIGURA 11 - Alinhamento das seqüências de aminoácidos da quitinase de classe I de feijão-
de-corda (Vigna unguiculata), deduzidas a partir das seqüências de nuleotídeos 
obtidas dos genótipos Monteiro (clones S2, S3, S6, S7, S11, S20, S24 e S25) e 
IT81D-1053  (clone  R7).  As  seqüências  dos  clones  foram  alinhadas  com  a 
seqüência  de  referência  (número  de  acesso  no  GenBank:  AAG23965), 
determinada  por  Huang  &  Chen.  As  posições  contendo  aminoácidos 
conservados em relação à seqüência de referência estão indicadas por um ponto 
( ), enquanto que os locais em que ocorrem códons de terminação prematuros▪  
estão indicados por um asterisco (*). Os sítios variáveis estão destacados em 
amarelo.
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             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|..
                245        255        265        275        285        295 
AAG23965    IINGGLECGR GQDSRVEDRI GFFKRYCDLF GVGYGNNLDC YSQAPFGNSL LNLHPIV
S2           .......... .......... .......... .......... .......... .......
S3           .......... .......... .......... .......... .......... .......
S6           .......... .......... .......... .......... .......... .......
S7           .......... .......... .......... .......... .......... .......
S11          .......... .......... .......... .......... .......... .......
S20          ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -------
S24          ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -------
S25          .......... .......... .......... .......... .......... .......
R7           .......... .......... .......... .......... .......... .......

FIGURA 11 - Continuação.
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 AF307511 S2 S3 S6 S7 S11 S20 S24 S25 R7

AF307511 - 2 4 3 4 3 4 2 1 2

S2 2 - 2 1 3 3 2 2 1 2

S3 4 1 - 1 4 5 6 4 3 3

S6 3 1 1 - 3 4 5 3 2 2

S7 2 2 2 1 - 1 3 3 3 5

S11 1 2 3 2 1 - 3 3 2 4

S20 2 1 2 2 2 1 - 2 3 4

S24 2 1 3 2 2 1 0 - 1 3

S25 1 1 4 2 1 0 1 1 - 2

R7 1 1 3 2 2 2 2 2 2 -

FIGURA 12 -Matriz das diferenças par a par, observadas entre as seqüências de nucleotídeos 
(acima  da  diagonal,  em  vermelho)  e  entre  as  seqüências  de  aminoácidos 
deduzidas (abaixo da diagonal, em azul), dos clones codificando uma quitinase 
de classe I de feijão-de-corda. Na compração, foram usadas as seqüências dos 
clones  dos  genótipos  Monteiro  (S2,  S3,  S6,  S7,  S11,  S20,  S24,  S25)  e 
IT81D-1053  (R7),  bem  como  a  seqüência  de  referência,  depositada  no 
GenBank (número de acesso AF307511). 
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de  estrutura  3D.  Para  as  demais  seqüências  comparadas,  as  diferenças  entre  as  mesmas 

variaram  de  um  até  quatro  resíduos  de  aminoácidos  (Figura  12),  resultando  em  uma 

identidade média entre as proteínas codificadas de cerca de 99,3%.

5.5 Indução da Expressão do gene VuChiI

A Figura 13 apresenta a eletroforese em gel de poliacrilamida 15% das proteínas totais 

extraídas  das  células  de  E.  coli  BL21( DE3)  transformadas  com  o  plasmídioλ  

pET15b::VuChiI-R7 e induzidas com IPTG 1 mM. É evidente o aumento da concentração 

protéica  ao  longo  dos  diferentes  períodos  de  indução.  Além  disso,  ocorre  aumento 

significativo  na produção de uma proteína  específica  (indicada  na  figura  pela  seta),  com 

aproximadamente 30 kDa, nas células com 12 h após o início de indução.  Iseli-Gamboni 

(1998) realisou um estudo de mutagênese dirigida em uma quitinase de classe I do fumo 

(Nicotiana tabacum). Nesse trabalho, a expressão de uma proteína com 31 kDa foi detectada, 

através de immunoblotting com anticorpo específico contra a quitinase de classe I do fumo. 

Chlan & Bourgeois (2001) também relataram a purificação de uma quitinase de classe I de 

algodão (Gossypium hirsutum) com cerca de 31 kDa.

A Figura 14 mostra uma eletroforese em gel de poliacrilamida 17,5 %, onde é possível 

observar as diferenças das proteínas totais produzidas entre os controles negativos e E. coli  

BL21( DE3) transformada com o plasmídio pET15b::VuChiI-R7, após indução com IPTG 1λ  

mM.  Um polipeptídeo com aproximadamente 30 kDa pode ser observado tanto no extrato 

total insolúvel (corpos de inclusão) quanto no extrato total das células transformadas com o 

plasmídio recombinante, contendo a sequência codificadora da quitinase de  V. unguiculata. 

Nogueira (1999) detectou, com sucesso, a expressão de uma lectina de Canavalia brasiliensis  

recombinante  (rConBr)  tanto  no extrato  celular,  como nos  corpos  de  inclusão  de  E. coli  

BL21( DE3) transformada com vetor de expressão pET15b, e induzida com IPTG 1mM. λ
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FIGURA 13 -Eletroforese em gel de poliacrilamida 15% em condições desnaturantes (SDS-
PAGE), das proteínas totais extraídas a partir de células de  Escherichia coli 

BL21( DE3)  transformadas  com  o  plasmídio  pET15B::VuChiI-R7  emλ  
diferentes tempos da indução com IPTG 1mM. A seta indica a banda referente 
à quitinase recombinante.  
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FIGURA 14 –Eletroforese  em  gel  de  poliacrilamida  17,5%,  em  condições  desnaturantes 
(SDS-PAGE),  das  amostras  de  células  (C)  e  lisado  celular  -  extrato  total 
solúvel  (ETS)  e  extrato  total  insolúvel  (ETI)  –  de  Escherichia  coli  

BL21( DE3) transformadas com o vetor pET15b íntegro e pET15b::VuChiI-λ
R7, induzidas (IPTG+) e não induzidas (IPTG-) por 12h. Foram usados 1 gμ  
do  Marcador  (M)  High-Range  Rainbow  molecular  weight  (Amershan 
Biosciences, USA).
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5.6 Purificação e atividade da quitinase recombinante 

O material retido em coluna de Sepharose com Ni imobilizado foi obtido em alíquotas 

de 1,5 mL a 1 mL/min. As alíquotas foram analisadas através da medida da A280 das amostras 

como  representado  na  Figura  15.  A  presença  de  vários  picos,  ao  invés  de  um  único  e 

homogêneo, pode ser explicada pelo grande volume de extrato aplicado na coluna. A alíquota 

com maior concentração da proteína recombinante obtida apresentou A280 = 0,189, coerente 

com os resusltados obstidos por Nogueira (1999) na purificação de uma lectina recombinante 

de Canavalia brasiliensis (rConBr). 

As alíquotas 30 a 78 foram reunidas e dialisadas exaustivamente contra água ultrapura 

e  posteriormente  liofilizadas.  O fino pó obtido  após  a  liofilização  foi  ressolubilizado  em 

tampão acetato 50 mM pH 5,4 para as análises da atividade quitinásica.

A proteína recuperada foi analisada, juntamente com a alíquota de maior concentração 

do pico III retido, através de uma eletroforese em gel de poliacrilamida 17,5% em condições 

desnaturantes  e  na  presença  de  SDS  (Figura  16).  Infelizmente,  a  banda  esperada,  com 

aproximadamente  30  kDa  não  foi  detectada  na  amostra  do  pico  III.  Porém,  a  proteína 

recuperada  em  tampão  acetato  apresentou  duas  bandas  de  tamanhos  distintos:  um 

polipeptídeo maior com cerca 52 kDa, e uma banda de difícil visualização com o tamanho 

esperado,  cerca  de  30  kDa.  Essa  proteína  de  52  kDa,  possivelmente,  constitui  uma 

contaminação na purificação, ou um erro de processamento da quitinase recombinante, que 

pode ter sido produzida como uma proteína de fusão. 

Na  Figura  17,  é  possível  perceber  diminuta  atividade  em todas  as  concentrações 

testadas  da  proteína  recombinante,  principalmente  na  reação  Q1  (10  μL  da  quitinase 

purificada). Byrne (2001) relatou o aumento da A550   com 10, 20, 30, 40, 50 e 60 min da 

reação  entre  o  extrato  de  uva  (contendo  quitinase)  com a  matriz  de  quitina,  até  valores 

próximos a 0,6. 

A  pequena  atividade  da  quitinase  recombinante  (VuChiI-R7)  levanta  diversas 

questões sobre o processamento dessa proteína em E. coli.  A quitinase de classe I possui 7 

pontes dissulfeto, que podem não ter sido processadas corretamente, já que E. coli apresenta 

diversas limitações na expressão de proteínas heterólogas, impossibilitando o processamento 

pós-traducional completo de muitas proteínas eucariontes (SHARMA, 1986).  
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FIGURA 15 -Purificação  da  quitinase  de  classe  I  recombinante  do  feijão-de-corda 
(VuChiI-R7)  por  cromatografia  de  afinidade  em coluna  de  Sepharose 
com níquel imobilizado (Chelating Sepharose Fast Flow, de 7 x 1,5 cm, 
Pharmacia  Biotech).  A  linha  em  azul  representa  a  leitura  A280 das 
alíquotas referentes ao pico retido na coluna. O material retido foi eluído 
(1mL/min) com o tampão de eluição (Tris-HCl 20 mM pH 7,5, NaCl 0,5 
M, Imidazol 500 mM).
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FIGURA 16 -Eletroforese  em  gel  de  poliacrilamida  17,5%  em  condições  desnaturantes 
(SDS-PAGE),  das  amostras  de  proteína  obtidas  a  partir  de:  1-  células  (C), 
proteínas solúveis do lisado celular (ETS) e proteínas presentes nos corpos de 
inclusão  (ETI)  de  Escherichia  coli BL21( DE3)  transformadas  com  oλ  
plasmídio pET15b::VuChiI-R7, cultivadas na presença (+) e na ausência (-) de 
IPTG 1mM; 2- alíquota do pico III retido com maior leitura A280  obtida na 
cromatografia afinidade em coluna de níquel imobilizado (PIII); 3- produto da 
reunião de todas as alíquotas do pico III retido e liofilizado, ressolubilizado em 
500 μL de tampão acetato 50 mM pH 5,4 (VuChiI-R7). Foram aplicados 500 
ng  de  marcador  (M)   High-Range  Rainbow  molecular  weight  (Amershan 
Biosciences, USA).
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FIGURA 17 -Atividade quitinásica do material dialisado e liofilizado, obtido na purificação 
da  quitinase  recombinante  VuChiI-R7  por  meio  de  uma  cromatografia  de 
afinidade  em coluna  de  níquel  imobilizado,  ressolubilizado  em 500  μL de 
tampão acetato 50 mM pH 5,4. A reação entre a proteína recombinante e a 
matriz de quitina insolúvel CM Chitin RBV (Loewe Biochemica, Germany) é 
evidenciada pelo aumento da A550. Na legenda: Q1 - reação realizada com 10 
μL da amostra; Q2 -   reação realizada com 25 μL;  Q3 - reação realizada com 
50 μL;  Q4 - reação realizada com 100 μL.
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5.7 Modelagem por Homologia

Modelos da estrutura 3D da quitinase de classe I de V. unguiculata foram gerados a 

partir das seqüências de aminoácidos, deduzidas das seqüências de DNA de seis clones: S2, 

S3, S6, S7, S25 (do genótipo Monteiro) e R7 (do genótipo IT81D-1053). As seqüências de 

aminoácidos desses clones diferiram, em relação à seqüência de referência (número de acesso 

no GenBank: AAG23965), da seguinte maneira: a) clone S2: troca de uma glicina por uma 

valina na posição 13 e a mutação de uma arginina na posição 231 para uma lisina; b) clone 

S3: troca de uma glicina por uma valina na posição 13,  uma arginina por uma serina na 

posição  53,  uma serina por  uma arginina  na posição 138 e mutação  de uma arginina  na 

posição 231 para uma lisina; c) clone S6: troca de uma glicina por uma valina na posição 13, 

uma arginina por uma serina na posição 53 e de uma arginina por uma lisina na posição 231; 

d) clone S7: troca de uma glicina por uma valina na posição 13 e de uma arginina por uma 

serina na posição 53; e) clone S25: troca de uma glicina por uma valina na posição 13; f) 

clone R7: troca de uma glicina por um ácido glutâmico na posição 13 e de uma arginina por 

uma lisina na posição 231.

Para analisar os modelos obtidos, um alinhamento entre as seqüências de aminoácidos 

da quitinase de classe I de V. unguiculata, deduzidas dos clones obtidos no presente trabalho, 

com  sequências  homólogas  de  quitinases  com  estruturas  resolvidas,  oriundas  de  outras 

espécies, foi obtido. A Figura 18 apresenta o alinhamento das seqüências de aminoácidos 

deduzidas dos clones S2, S3, S6, S7, S25 (genótipo Monteiro) e R7 (genótipo IT81D-1053) 

com as seqüências de aminoácidos das quitinases de classe I com estruturas resolvidas de 

Oryza sativa  (2DKV),  Canavalia ensiformis (1DKJ) e  Hordeum vulgare  (1CNS), e com a 

seqüência de aminoácidos da Heveína, uma lectina de Hevea brasiliensis. As setas vermelhas 

marcam  os  resíduos  Ser19,  Trp/Phe21  e  Trp23,  responsáveis  pela  ligação  do  domínio 

heveínico à quitina (SUETAKE et al., 2000). As setas azuis indicam os resíduos Glu67/112, 

Glu89/134 e Ser120/134, responsáveis pela atividade hidrolítica da enzima (SONGH; SUH, 

1996;  HANH  et  al.,  2000).  Tanto  o  domínio  lectínico,  quanto  o  domínio  hidrolítico 

apresentam um alto grau de conservação, evidenciado pelo fato da quitinase de classe I com 

estrutura resolvida de maior similaridade (63%) à de  V. unguiculata  ser a quitinase de  O. 

sativa, uma monocotiledônea.
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FIGURA 18 - Alinhamento das seqüências de aminoácidos de uma quitinase de classe I de 
feijão-de-cora (Vigna unguiculata) com seqüências de quitinases e proteínas 
realacionadas que possuem estrutura tridimensional conhecida. As seqüências 
de aminoácidos da quitinase de  V. unguiculata foram deduzidas a partir das 
seqüências de DNA dos clones S2, S3, S6, S7, S25 (genótipo Monteiro) e R7 
(genótipo  IT81D-1053).  As  seqüências  de   aminoácidos  de  proteínas  com 
estruturas  tridimensionais  conhecidas  foram obtidas  do  PDB:  quitinases  de 
classe I de  Canavalia ensiformis (1DKJ), de  Hordeum vulgare (1CNS) e de 
Oryza sativa (2DKV) e a lectina de Hevea brasiliensis (Hevein). As posições 
contendo  resíduos  conservados  pertencentes  ao  sítio  ativo  do  domínio 
heveínico  estão  indicadas  por  uma  seta  vermelha,  enquanto  que  aquelas 
contendo  resíduos  conservados  pertencentes  ao  sítio  ativo  do  domínio 
quitinásico são indicadas por uma seta azul. 
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As  estruturas  dos  modelos  gerados  (Figuras  19  e  20)  apresentaram  variações 

principalmente em relação à posição da “cabeça” lectínica na molécula. Isso se deve ao fato 

de que na estrutura da quitinase de arroz (O. sativa), usada como molde, o polipeptídio rico 

em prolina que liga os dois domínios não ter sido resolvido. A ausência das coordenadas 

desse  pedaço  da  molécula,  evidenciada  claramente  na  Figura  20  (2DKV),  gera  modelos 

aleatórios de sua estrutura. Dessa forma, os dois domínios foram analisados separadamente 

quanto ao sítio ativo e às mutações nos modelos. 

Ao  analisar  a  Figura  21,  foi  observado  que  existe  mutação  entre  um resíduo  de 

Triptofano 21 (Trp21) presente na estrutura do molde, para fenilalanina (Phe21) na seqüência 

tanto da VuChiI de referência quanto nos clones. Essa mutação evolutiva, provavelmente, não 

acarretou alterações  na atividade  lectínica,  pois  ambos os aminoácidos  apresentam o anel 

aromático na sua cadeia lateral, preservando as propriedades energéticas da região do sítio 

ativo. As únicas mutações entre a VuChiI nativa e os clones obtidos, nessa região, foi uma 

glicina , na posição 13 da proteína nativa, para uma valina (Gly13Val) nos clones S2, S3, S6, 

S7 e S25, e para uma lisina (Gly13Glu) no clone R7.  Em ambos os casos, essa mutação, 

provavelmente, não influencia na atividade da proteína, já que esse resíduo está localizado em 

uma região  de  “loop”  ou  alça.   No  primeiro  caso,  especificamente,  glicina  e  valina  são 

aminoácidos não polares com propriedades bioquímicas semelhantes.

O domínio quitinásico, ao que tudo indica, também não apresenta modificação em sua 

atividade, ocasionada pelas mutações nos clones (Figuras 22-26). As mutações nas posições 

53, 138 e 231 não alteram a posição dos resíduos Glu112, Glu134 e Ser164 nas moléculas. 

Podemos observar ainda que esses peptídeos mutantes estão localizados afastados da fissura 

catalítica, onde se encontram os glutamatos 112 e 134 (SONG; SUH, 1996).

A modelagem por homologia é uma ferramenta utilizada apenas para uma previsão da 

possível estrutura tridimensional da proteína, que se baseia em dados físicos e matemáticos, 

podendo  ou  não,  fornecer  indícios  coincidentes  com  a  realidade.  Dessa  forma,  para  se 

consolidar as informações obtidas através dos modelos, é preciso determinar a estrutura real 

da proteína cristalizada através da difrações de raios-X.

As mutações ocorridas nos clones S2, S3, S6, S7, S25 e R7 se repetem, sugerindo uma 

forte evidência da existência de isoformas da quitinase de classe I de feijão-de-corda. Estudos 

mais conclusivos precisam ser realizados, como subclonagem, expressão, seqüênciamento N-

terminal e atividade quitinásica das proteínas rcombinantes dos clones em questão.
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FIGURA  19  -  Estrutura  tridimensional  em  forma  de  “ribbon”  (programa  Pymol)  da 
sobreposição dos modelos da quitinase de classe I de Vigna unguiculata. Os 
modelos foram gerados a partir das seqüências de aminoácidos dos clones 
S2 (amarelo), S3 (rosa), S6 (azul escuro), S7 (magenta), S25 (branco), R7 
(laranja) e da sequência de referência (azul claro) depositada no GenBank 
(AAG23965). A estrutura tridimensional da quitinase de classe I de Oryza 

sativa foi utilizada como molde para gerar os modelos (verde). Na figura os 
domínios heveínico e quitinásico encontram-se identificados.

Domínio heveínico Domínio quitinásico
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FIGURA 20 - Modelos  das  estruturas  tridimensionais  da  quitinase  de  classe  I  de  Vigna 
unguiculata, obtidos via modelagem por homologia, a partir das sequências de 
aminoácidos codificadas pelos clones S2, S3, S6, S7, S25 e R7 e da sequência 
de referência (número de acesso no GenBank: AAG23965), identificada como 
VuChiI. Na figura, 2DKV é a identificação do molde, quitinase de classe I de 
Oryza sativa, utilizado para gerar os modelos. 
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FIGURA 21 –Visualização  em  formato  “cartoon”  (programa  Pymol)  das  estruturas  do 
domínio  heveínico  dos  modelos  gerados  a  partir  das  sequências  de 
aminoácidos deduzidas da sequência de referência (A) e dos clones R7 (B) e 
S2 (C). A estrutura do domínio heveínico da quitinase de classe I de  Oryza 

sativa foi usada  como  molde  (D).  O  grupamento  lateral  dos  resíduos 
envolvidos  no  sítio  ativo  da  estrutura  (Ser19,  Trp21/Phe21  e  Trp23) 
encontram-se destacados e identificados.    



FIGURA 22 –Visualização em formato “ribbon” (programa Pymol) da estrutura do domínio 
enzimático da quitinase de classe I de  Vigna unguiculata, obtida através de 
modelagem  por  homologia  (programa  modeller),  a  partir  da  seqüência 
depositada  no  GenBank  (AAG23965), usando  como  molde  a  estrutura 
resolvida da   quitinase de classe I de  Oryza sativa  (2DKV). O grupamento 
lateral  dos  resíduos  Glu112,  Glu134  e  Ser164  constituem  o  sítio  ativo 
quitinásico da molécula. O grupamento lateral dos resíduos que apresentaram 
mutações  após  a  clonagem  também  encontram-se  identificados  na  figura 
(Arg53,  Ser138  e  Arg  231).  As  pontes  dissulfeto  estão  evidenciadas  em 
amarelo.
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FIGURA 23 –Visualização em formato “ribbon” (programa Pymol) da estrutura do domínio 
enzimático da quitinase de classe I de  Vigna unguiculata, obtida através de 
modelagem  por  homologia  (programa  modeller),  a  partir  da  sequência 
codificada pelo clone S2 (genótipo Monteiro), usando como molde a estrutura 
resolvida da quitinase  de classe I  de  Oryza sativa  (2DKV).  O grupamento 
lateral  dos  resíduos  Glu112,  Glu134  e  Ser164  constituem  o  sítio  ativo 
quitinásico da molécula. O grupamento lateral dos resíduos que apresentaram 
mutações  em  relação  à  sequência  de  referência  (número  de  acesso  no 
GenBank:  AAG23965) também encontram-se identificados (Arg53, Ser138 e 
Lys231). As pontes dissulfeto estão evidenciadas em amarelo.

Arg 53
Glu 134

Glu 112

Ser 138

Ser 164

Lys 231

76



FIGURA 24 –Visualização em formato “ribbon” (programa Pymol) da estrutura do domínio 
enzimático da quitinase de classe I de  Vigna unguiculata, obtida através de 
modelagem  por  homologia  (programa  modeller),  a  partir  da  sequência 
codificada pelo clone S3 (genótipo Monteiro), usando como molde a estrutura 
resolvida da quitinase  de classe I  de  Oryza sativa  (2DKV).  O grupamento 
lateral  dos  resíduos  Glu112,  Glu134  e  Ser164  constituem  o  sítio  ativo 
quitinásico da molécula. O grupamento lateral dos resíduos que apresentaram 
mutações  em  relação  à  sequência  de  referência  (número  de  acesso  no 
GenBank:  AAG23965) também encontram-se identificados (Ser53, Arg138 e 
Lys231). As pontes dissulfeto estão evidenciadas em amarelo.
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FIGURA 25 –Visualização em formato “ribbon” (programa Pymol) da estrutura do domínio 
enzimático da quitinase de classe I de  Vigna unguiculata, obtida através de 
modelagem  por  homologia  (programa  modeller),  a  partir  da  sequência 
codificada  pelo  clone  S6,  usando  como  molde  a  estrutura  resolvida  da 
quitinase  de  classe  I  de  Oryza  sativa  (2DKV).  O  grupamento  lateral  dos 
resíduos  Glu112,  Glu134  e  Ser164  constituem o  sítio  ativo  quitinásico  da 
molécula. O grupamento lateral dos resíduos que apresentaram mutações em 
relação  à  sequência  de  referência  (número  de  acesso  no  GenBank: 
AAG23965) também encontram-se identificados (Ser53, Ser138 e Lys231). As 
pontes dissulfeto estão evidenciadas em amarelo.
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FIGURA 26 –Visualização em formato “ribbon” (programa Pymol) da estrutura do domínio 
enzimático da quitinase de classe I de  Vigna unguiculata, obtida através de 
modelagem  por  homologia  (programa  modeller),  a  partir  da  sequência 
codificada  pelo  clone  S7,  usando  como  molde  a  estrutura  resolvida  da 
quitinase  de  classe  I  de  Oryza  sativa  (2DKV).  O  grupamento  lateral  dos 
resíduos  Glu112,  Glu134  e  Ser164  constituem o  sítio  ativo  quitinásico  da 
molécula. O grupamento lateral dos resíduos que apresentaram mutações em 
relação  à  sequência  de  referência  (número  de  acesso  no  GenBank: 
AAG23965) também encontram-se identificados (Ser53, Ser1384 e Arg231). 
As pontes dissulfeto estão evidenciadas em amarelo.
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6. CONCLUSÃO



A quitinase de classe I do feijão-de-corda (V. unguiculata) pode não estar envolvida 

com  a  resposta  a  pragas  e  patógenos,  já  que  sua  expressão  foi  detectada  em  vagens  e 

sementes em diferentes estágios de desenvolvimento, de dois genótipos contrastantes quanto 

à  infecção  pelo  Callosobruchus  maculatus  (IT81D-1053  e  TE97-419-07F), e  em  folhas, 

raízes,  hipocótilo  e  epicótilo  de  dois  genótipos  contrastantes  quanto  à  infecção  pelo 

nematóide das galhas (Meloidogyne incognita). 

A quitinase recombinante foi clonada, expressa e purificada, porém não apresentou 

atividade  quitinásica  significativa,  evidenciando  falhas  no  processamento  da  proteína  por 

parte da Escherichia coli BL21( DE3).λ

Os sítios heveínico e quitinásico não foram alterados pelas mutações observadas nas 

seqüências  deduzidas  dos  diferentes  clones  codificando  a  quitinase  de  classe  I  de  V. 

unguiculata. As mutações pontuais nos clones sugerem a existência de isoformas da quitinase 

de classe I do feijão-de-corda.
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