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RESUMO 

Como organismos sésseis, as plantas são expostas a uma variedade de 

estresses ambientais aos quais devem responder para sobreviverem e se 

desenvolverem. A fim de melhorar a nossa compreensão sobre os mecanismos 

complexos envolvidos na resposta do feijão-de-corda ao estresse salino e na 

interação compatível com o vírus do mosaico severo do caupi (CPSMV), foi 

utilizada uma abordagem proteômica quantitativa, livre de marcação, para 

identificar proteínas, responsivas a essess estresses em folhas de feijão-de-

corda, cv. CE-31. As proteínas extraídas a partir de folhas primárias, 2 e 6 dias 

após o tratamento só com o sal (DPS), somente infectadas (DPV), ou sob ação 

combinada dos dois (DPSV) foram analisadas, usando espectrometria de 

massas e comparadas com grupo controle. No 2° DPS, foram identificadas 350 

proteínas diferencialmente acumuladas (80% aumentaram em abundância e 

20% diminuíram), no 2° DPV 281 (25% aumentaram em abundância e 75% 

diminuíram) e no 2° DPSV 321 (45% aumentaram em abundância e 55% 

diminuíram). Já no 6° DPS, foram identificadas 350 proteínas diferencialmente 

acumuladas (90% mostraram aumento em abundância e 10% diminuição), no 

6° DPV 225 (80% aumentaram em abundância e 20% diminuíram) e no 6° 

DPSV 315 proteínas(94% aumentaram em abundância e 6% diminuíram). Para 

lidar com a salinidade, o cv. CE-31 aumentou a abundância de proteínas 

envolvidas diretamente com os mecanismos de tolerância ao sal. Em relação à 

infecção da planta pelo CPSMV, os resultados obtidos indicaram que o vírus 

induz redução na abundância de várias proteínas nos tempos iniciais de 

infecção, provavelmente favorecendo a invasão e propagação na planta, mas, 

no 6° DPSV, a planta recupera sua capacidade de acionar mecanismos de 

defesa, embora esses já não sejam mais efetivos para evitar o estabelecimento 

da doença viral. Durante exposição simultânea da planta ao sal e ao vírus, 

ocorreu um equilíbrio entre o aumento e diminuição em abundância de 

proteínas envolvidas em diversos processos metabólicos. Esse trabalho é 

pioneiro nessa abordagem em feijão-de-corda e fornece evidências dos 

mecanismos bioquímicos envolvidos nas resposta da planta a esses estresses. 

Palavras-chave: Feijão-de-corda, Proteômica, Estresse combinado 



 

 

ABSTRACT 

As sessile organisms, plants are exposed to a plethora of environmental 

stresses to which they must respond to maintain efficient growth and survival. 

Therefore, in order to improve our understanding on the complex mechanisms 

involved in the cowpea response to salt stress and to a compatible interaction 

with the cowpea severe mosaic virus (CPSMV), we used a label-free 

quantitative proteomic approach to identify the salt and virus responsive 

proteins in the leaves of the Pitiuba (CE-31) cultivar. The proteins extracted 

from the leaves (control and treated) 2 and 6 days post-treatment only with salt 

(DPS), only infected with CPSMV (DPV) or both of them (DPSV) were analyzed 

using mass spectrometry. At 2 DPS, 350 proteins with at least two-fold 

differences in abundance, in comparison with controls, were differentially 

accumulated in the leaves of the salt-treated (80% up and 20% down-

accumulated), 281 at 2DPV (25% up and 75% down-accumulated) and 321 at 2 

DPSV (45% up and 55% down-accumulated) plants. At 6 DPS, 350 proteins 

were differentially accumulated in the leaves of the salt-treated (90% up and 

10% down-accumulated), 225 at 6 DPV (80% up and 20% down-accumulated) 

and 315 at 6 DPSV (94% up and 6% down-accumulated) plants. The qualitative 

analysis showed biochemical differences when the cowpea plants were 

challenged concurrently with both stresses. To cope with salinity, cowpea 

increased the abundance of proteins directly involved with the salt tolerance 

mechanisms. The results indicated that the CPSMV induce the down-

accumulating of several proteins to invade and spread in host at early infection 

period (2 DPV), but at 6 DPV plant can induce accumulation of diverse proteins 

related with defense, although these strategies can’t avoid the negatives effects 

of disease. When exposed simultaneously to salt/CPSMV stresses, a balance in 

protein accumulation involved in many biological process. This is the first work 

employing this approach in cowpea and providing evidences of the plant 

biochemical mechanisms involved in the responses of cowpea to these 

stresses.  

Keywords: Proteomic; Label-Free; Cowpea; Combined Stress 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 
 
 
1.1 Feijão-de-corda 

 O feijão-de-corda (Vigna unguiculata (L.) Walp.), também comumente 

conhecido como feijão-caupi ou feijão-macassar (NEVES et al., 2011) é uma 

dicotiledônea pertencente à ordem Fabales, família Fabaceae, subfamília 

Faboideae, tribo Phaseoleae, subtribo Phaseolinea, gênero Vigna e espécie 

Vigna unguiculata  (SELLSCHOP, 1962; PADULOSI & NG, 1997; ONOFRE, 

2008).  Essa espécie é nativa da África e foi introduzida no Brasil pelo estado 

da Bahia por meio dos colonizadores espanhóis e portugueses no século XVI e 

foi disseminada para outras áreas do país, sendo, hoje, amplamente cultivada 

na faixa tropical (FREIRE FILHO, 1988; FREIRE-FILHO, 2011). 

Essa leguminosa é uma das principais cultivadas no Brasil, 

principalmente na região Nordeste, onde responde por 68% da produção 

nacional (MOUSINHO et al., 2008; CONAB, 2008; CONAC, 2012). Possui 

importância fundamental no contexto socioeconômico das famílias de baixa 

renda que vivem nessas regiões, além de ser um componente alimentar básico 

e importante gerador de emprego e renda (CARDOSO & RIBEIRO, 2006; 

ROCHA et al., 2009; RAMOS, 2011). As sementes desse feijão representam 

excelentes fontes de proteínas (~ 20 a 29 g/100 g de farinha), carboidratos (~ 

56 a 74 g/100 g de farinha), vitaminas e minerais, além de possuírem grande 

quantidade de fibras dietéticas, baixa quantidade de lipídeos totais (~ 0,5 a 3 

g/100 g de farinha) e não conterem colesterol (RIBEIRO, 2002; Souza e Silva 

et al., 2002). 

  Apesar de predominar nas regiões Nordeste e Norte, pois é uma 

espécie adaptada às condições tropicais e subtropicais (SINGH, 2006), o 

feijão-de-corda produz bem em todas as regiões do país. É uma espécie de 

grande valor estratégico no mercado atual por ser possuidora de ampla 

variabilidade genética, ampla capacidade de adaptação, alto potencial 

produtivo, grande capacidade de fixar nitrogênio atmosférico por meio da 

simbiose com Bradyrhizobium japonicun e por possuir excelente valor nutritivo 

(FREIRE-FILHO et al., 1999). 
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No mercado nacional, o feijão-de-corda contribuiu, no período de 2005 a 

2009, com 37,53% da área colhida, 15,48% da produção, correspondendo a 

42,20% da produtividade nacional de feijões. Além disso, gerou, em média, 

1.113.109 empregos por ano, produziu suprimento alimentar para 28.205.327 

pessoas e produziu renda anual no valor de R$ 684.825.333 (FREIRE-FILHO, 

2011).  Em 2011, sua produção no Brasil foi de 822 mil toneladas (CONAC, 

2012). 

 Além de movimentar o mercado nacional, esse feijão tem despertado 

interesse de muitos outros países, contribuindo, assim, para abertura de novos 

mercados para esta cultura. Dentre os fatores que contribuem para isso, estão: 

a alta qualidade dos grãos, valor nutritivo e regularidade da oferta em termos 

de quantidade e padronização do produto. Com isso, também está havendo 

interesse de firmas de exportação pelo produto, já tendo sido feitas 

exportações para seis países, mas com muitos outros países interessados em 

importar feijão-de-corda do Brasil (FREIRE-FILHO, 2011). 

No Brasil, esse feijão é cultivado normalmente por pequenos agricultores 

como cultura de subsistência, mas, atualmente, existe um crescente interesse 

de cultivo por parte dos grandes produtores, de forma que muitos centros de 

pesquisa começaram a se mobilizar no intuito de estudar e tentar melhorar 

cultivares dessa espécie, tornando-os mais produtivos, com arquitetura 

moderna que facilite a colheita mecanizada e estimulando, assim, a iniciativa 

empresarial na produção de grãos em larga escala (FREIRE- FILHO et al., 

2005). 

 

Dentre os diversos cultivares da espécie Vigna unguiculata, existe o 

Pitiúba, que foi desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA-Meio Norte) com objetivo de implementá-lo em áreas 

que normalmente não podem ser exploradas por outros cultivares. Esse cultivar 

é considerado tolerante e bem adaptado a diversos estresses (DANTAS  et al., 

2005; LOBATO et al., 2009; PRAXEDES et al., 2010; 2014). 

Apesar das condições ambientais favoráveis para seu cultivo e da sua 

ampla adaptação, muitos fatores ainda limitam a produção desses grãos, 
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dentre eles, a forte incidência de fatores indesejáveis, sejam eles de origem 

biótica (pragas e doenças) ou de origem abiótica (salinidade, pH do solo, altas 

temperaturas, baixa fertilidade do solo etc.) (ROCHA et al., 2007). 

1.2 Mecanismos de defesa vegetal  

 As plantas estão continuamente expostas a condições ambientais 

desfavoráveis e, por serem sésseis, precisam de eficientes mecanismos 

bioquímicos, morfológicos e fisiológicos para sobreviverem a esses estresses. 

Embora sofram grande pressão ambiental, a maioria das plantas consegue se 

defender eficientemente, de forma que a doença é considerada uma exceção e 

não uma regra.  Por meio de sistemas sensores, elas são capazes de 

perceber o estresse, seja ele biótico ou abiótico, levando à ativação de 

complexas redes regulatórias e de sinalização, controlando a expressão de 

genes efetores para combater os efeitos adversos e para tentar estabelecer a 

homeostase celular.    

  A defesa vegetal pode ser dividida em dois tipos: a defesa pré-formada e 

a induzida. A defesa pré-formada, também conhecida como resistência basal, é 

a defesa constitutiva e corresponde a primeira linha de defesa da planta. Essa 

defesa pode ser física, como a presença da cutícula e da parede celular, que 

evitam a penetração do patógeno ou perda de água, ou química, como a 

presença de metabólitos secundários tóxicos (fenilpropanóides, flavonóides e 

triterpenóides) e enzimas antimicrobianas que bloqueiam as tentativas de 

infecção por um potencial agressor (REINA-PINTO & YEPHREMOV, 2009; 

LAZNIEWSKA, 2012). 

  Apesar da existência dessas defesas, física e química, primárias, nem 

sempre a planta consegue deter os efeitos negativos dos patógenos, de forma 

que estes ainda podem conseguir ultrapassar as barreiras iniciais e infectar a 

planta. Dessa forma, a planta reforça suas defesas e o patógeno enfrentará 

outro conjunto de respostas da planta por meio da capacidade desta em 

reconhecer a tentativa de ataque com o uso de diferentes mecanismos de 

percepção, ocorrendo sinalização na planta e ativação das respostas de defesa 

induzidas (HOK  et al., 2010). 
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  O inicio das respostas induzidas do sistema imune inato da planta 

acontece com o reconhecimento dos padrões moleculares associados a estes 

patógenos, PAMPs e MAMPs (do inglês: Pathogen/Microbe-Associated 

Molecular Patterns), desencadeando a PTI (do inglês: PAMP-

Triggered Immunity), que, geralmente, possui curta duração, abrange ampla 

variedade de patógenos e representa um menor impacto energético à planta.  

Esses padrões são moléculas características e conservadas, presentes 

em muitas classes de microrganismos, sendo, geralmente, estruturas 

essenciais para o ciclo de vida destes microrganismos, mas que, nem sempre, 

desempenham papel na patogenicidade (NEWMAN et al., 2013). Dentre alguns 

padrões que têm sido identificados nas diversas espécies fitopatogênicas, 

estão: flagelina, lipopolissacarídeos (LPS), quitina e ergosterol e outros. A 

percepção desses padrões se dá por meio de receptores de reconhecimento 

de padrões (PRRs) que são proteínas extracelulares bastante conservadas 

presentes na membrana celular (MACHO & ZIPFEL, 2014). 

  Contudo, mesmo com a indução desses mecanismos, alguns patógenos 

adquiriram, ao longo da evolução, a capacidade de sobrepujar esses eventos 

de defesa, suprimindo a PTI, por meio de efetores e proteínas codificadas por 

genes de avirulência, promovendo reprogramação celular do hospedeiro e 

superando estas repostas de sinalização (ANDERSON et al, 2010; COLL  et 

al., 2011). Em decorrência, a pressão evolutiva fez com que as plantas 

desenvolvessem  outro tipo de reconhecimento e imunidade baseada  na 

interação direta ou indireta  com efetores, denominada de ETI (do inglês: 

Effector Triggered Immunity), que, comparada à PTI, é uma resposta mais 

amplificada e específica, levando à ativação de genes de resistência (genes-R) 

(RAFIQI, 2012)).  Atualmente, existem duas hipóteses para explicar a 

resistência e a ocorrência ou não da doença: a hipótese gene-a-gene e a 

hipótese-guarda. 

  A resistência gene-a-gene foi proposta por Harold Flor (1955) e, 

segundo essa hipótese, para que a planta seja resistente, existe a necessidade 

de reconhecimento do produto do gene de avirulência do patógeno, designado 

Avr, pelo produto do gene de resistência do hospedeiro (gene R).  O 
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estabelecimento da doença é o resultado da inativação ou perda de um ou 

ambos os genes (Figura 1). 

 

Figura 1- Interação planta-patógeno e desenvolvimento da resistência à doença segundo 

hipótese gene-a-gene  

 

Fonte: Gururani, et al. (2012) 

 

Já no modelo da hipótese-guarda, uma variação da hipótese gene-a-

gene, as proteínas-R da planta funcionam como proteínas guardiãs (do inglês: 

Guard Protein) e interagem com proteínas guardadas (do inglês: Guardee 

Protein), que são as proteínas alvos do patógeno (Figura 2). A resistência é 

iniciada quando a proteína-R detecta um ataque em sua proteína-guardada e 

aciona os mecanismos de resistência após reconhecer modificações desse 

alvo. Portanto, nessa hipótese, a proteína guardada é alvo dos efetores do 

patógeno, sendo indispensável para a virulência deste e no desenvolvimento 

da doença na ausência da proteína R (GURURANI et al., 2012).  

Uma variação desse modelo para a percepção de efetores do patógeno 

em plantas foi proposto por van der Hoorn & Kamoun (2009) e é conhecido 

como modelo isca, que postula que existem proteínas no hospedeiro que 

funcionam como iscas na percepção de efetores dos patógenos, mas que, por 

si só, não contribuem nem para a suscetibilidade nem para a resistência a 

doenças, diferente do postulado pela hipótese-guarda. Assim, a proteína isca 

mimetiza alvos dos efetores do patógeno e são requeridas pelas proteínas-R 
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para ativação da defesa do hospedeiro, funcionando como uma armadilha para 

induzir os eventos de reconhecimento, entretanto, na ausência de proteínas-R, 

as proteínas iscas não contribuem para desenvolvimento da doença. 

 

Figura 2- Interação planta-patógeno e desenvolvimento da resistência à doença segundo 
hipótese guarda 

 

Fonte: Gururani, et al. (2012) 

 

  Além de mecanismos de reconhecimento de patógenos, as plantas 

também são capazes de reconhecer estresses abióticos e, tanto um como o 

outro desencadeiam diversos eventos de sinalização mediados pelo íon cálcio, 

ocorrendo explosão oxidativa com a presença de diversas espécies reativas de 

oxigênio (ERO) e de nitrogênio (ERN), produção de peróxido de hidrogênio, 

que medeia várias respostas induzidas nas plantas como a resposta 

hipersensitiva (HR) com morte celular programada (PCD), indução de proteínas 

quinases ativadas por mitógenos (MAPKs) e proteínas quinases dependentes 

de cálcio (CDPKs), induzindo, assim, reprogramação transcricional de genes 

de defesa, culminando na síntese de proteínas relacionadas à patogênese (PR-

proteínas) e na indução de compostos antimicrobianos (HOK  et al., 2010; 

LAZNIEWSKA, 2012; GURURANI et al., 2012; NEWMAN et al., 2013; 

SCHELER et al., 2014; SMÉKALOVÁ et al., 2014) . Além disso, também 

acontece regulação hormonal, com a geração de sinais móveis e acúmulo de 

ácido absísico, ácido jasmônico e etileno, que podem atuar na resistência aos 

estresses biótico e abiótico, especificamente o ácido salicílico (AS), que é 

transportado a partir dos locais infectados para tecidos distais, induzindo a 
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resistência sistêmica adquirida (SAR), uma forma de imunidade de longa 

duração para uma ampla variedade de patógenos (AN & MOU, 2011; KUMAR, 

2014; WASTERNACK, 2014, KACHROO & ROBIN, 2014). 

1.3 Uso da Proteômica no estudo de mecanismos de defesa vegetal 

  Os estudos genômicos de plantas modelos e não-modelos  têm 

contribuído, significativamente, para melhorar nosso entendimento sobre os 

vegetais, suas filogenias e suas respostas contra diferentes estresses 

ambientais (XU et al., 2011; PROCHNIK et al., 2012; ZHANG et al., 2012). 

Durante a última década, a técnica de Microarray e as tecnologias de 

sequenciamento de última geração (NGS) têm sido extensivamente utilizadas 

para caracterizar transcriptomas e investigar suas respostas moleculares 

contra diversos estresses (RENSINK & BUELL, 2005; VARSHNEY et al., 

2009).  

  Apesar de fornecerem muitas informações, apenas os dados do genoma 

não são capazes de revelar a complexidade total dessas respostas 

moleculares, pois o controle da transcrição, a tradução dos mRNA’s e as 

modificações pós-traducionais das proteínas recém-sintetizadas são 

mecanismos regulatórios adicionais que controlam a intensidade e a 

especificidade dessas respostas. Além disso, diversos estudos de 

bioinformática e de sistemas moleculares de diversos organismos têm revelado 

que nem sempre a quantidade e diversidade de transcritos estão relacionados 

com os de proteína (GODOY et al., 2008; PIQUES et al., 2009; 

BAERENFALLER et al., 2012), de forma que não se pode inferir sobre 

acumulação de proteína a partir de dados e informações de transcritos. Dessa 

forma, a proteômica vem emergindo como uma técnica que pode responder 

melhor algumas perguntas. 

  O termo “proteômica” foi usado pela primeira vez na década de 1990 

(WILKINS  et al., 1996) e durante os últimos anos essas análise têm se 

destacado na ciência. A proteômica gera uma descrição global das proteínas 

de diversos sistemas biológicos e permite sua caracterização e análise de suas 

modificações em resposta às perturbações ambientais, fornecendo detalhes 

sobre o perfil, a quantificação, as modificações pós-traducionais e as 
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interações proteína-proteína (BAGINSKY, 2009; VANDERSCHUREN et al., 

2013). 

 Inicialmente, a proteômica foi amplamente utilizada em estudos 

qualitativos, descrevendo o perfil proteico das proteínas de diversos tecidos e 

organelas por meio da técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida 

bidimensional (2D-PAGE). Entretanto, com o desenvolvimento, nos últimos 

anos, da espectrometria de massas e de análises de alto rendimento, foi 

possível aplicar a proteômica em estudos quantitativos (SCHULZE; USADEL, 

2010; RABILLOUD; LELONG; 2011).  

  A 2D-PAGE é amplamente utilizada, entretanto é limitada pela 

sensibilidade, baixa faixa dinâmica e ineficiência na identificação de proteínas  

de alta ou baixa massas moleculares, proteínas muito básicas ou proteínas que 

estão em baixas concentrações (PANCHAUD et al., 2008). Assim, nos últimos 

anos, as técnicas livres de gel têm substituído a 2D-PAGE devido à maior 

sensibilidade, à extensa faixa dinâmica e, consequentemente, a uma melhor 

cobertura de proteínas (VANDERSCHUREN et al., 2013). 

  A proteômica ‘Shotgun’ está em contínuo desenvolvimento e 

aperfeiçoamento e é baseada na cromatografia líquida acoplada ao 

espectrômetro de massas (LC-MS). A LC-MS está emergindo como um dos 

principais métodos de quantificação sendo, consequentemente, o alicerce da 

proteômica atualmente. Equipamentos modernos de LC-MS conseguem 

identificar milhares de proteínas de uma amostra complexa com uma única 

injeção (IWASAKI  et al., 2010; MICHALSKI et al., 2011; THAKUR et al., 2011) 

e identificar as proteínas pouco abundantes que costumam ser identificadas 

apenas com as técnicas baseadas na ligação com um anticorpo específico, que 

são técnicas caras e costumam consumir muito tempo.  

  Os passos chaves para uso dessa técnica são: 1) extração e digestão 

de proteínas; 2) análise LC-MS/MS e 3) análise computacional dos espectros 

obtidos para dedução das sequências de peptídeos (AEBERSOLD & MANN, 

2003; BUTS et al., 2014). A identificação dos peptídeos presentes na amostra e 

suas proteínas correspondentes podem ser feitas por meio da busca em banco 

de dados e por meio do sequenciamento de novo dos espectros não anotados. 
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  Dentre as técnicas livres de gel, a Label-free (livre de marcação) tem 

sido muito utilizada nos últimos anos na proteômica quantitativa, pois é uma 

alternativa confiável às técnicas dependentes de marcação, possuindo custo 

relativamente baixo, sendo um método de alto rendimento para análise de 

grande número de amostras (NEILSON et al., 2011). Além disso, geralmente, 

as técnicas com marcações são mais utilizadas em experimentos de validações 

experimentais por serem mais específicas, enquanto que a Label-free é 

utilizada em experimentos iniciais de descoberta (DOMON; AEBERSOLD, 

2010).  

 A base da quantificação label-free é a comparação direta entre os 

espectros gerados por aquisições independentes LC-MS/MS (NANJO et al., 

2011). Essa técnica vem sendo cada vez mais utilizada com enfoque na 

elucidação da resposta vegetal contra diferentes estresses (GAO et al., 2013; 

RODZIEWICZ et al., 2014; KAMAL et al., 2015). Entretanto, em muitos 

cultivares que não são modelos de estudo, essa aborgadem ainda não foi 

utilizada, incluindo a espécie V. unguiculata, para a qual muitas informações 

ainda não foram geradas. 

Diante disso, o presente trabalho visa, por meio da técnica proteômica 

livre de gel, fornecer informações que possam auxiliar no melhoramento do 

feijão-de-corda, aprimorando o entendimento das suas respostas bioquímicas 

frente à aplicação individual e/ou simultânea de estresses bióticos e abióticos, 

tendo em vista que é uma espécie de grande importância no contexto nacional 

e de ascensão no contexto internacional, sendo de fundamental importância 

elucidar seus mecanismos de defesa para traçar estratégias de melhoramento 

para esse vegetal. 

 Assim, os próximos 3 capítulos mostram, com detalhes, respostas 

bioquímicas do feijão-de-corda  cv. CE-31, com base nas informações geradas 

pela proteômica, em resposta ao estresse salino e à infecção viral, aplicados 

individualmente e simultaneamente. 
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1.4 O estresse salino em plantas 

 A salinidade é uma condição do solo caracterizada por grandes 

concentrações de sais solúveis, com uma condutividade elétrica maior que 

4dS/m (USDA-ARS; 2008), que é equivalente a 40 mM de NaCl. Esse estresse 

representa um dos fatores abióticos que mais limitam a produtividade da 

agricultura mundial, principalmente em regiões áridas e semi-áridas, como o 

Nordeste brasileiro (EPSTEIN & BLOOM, 2006). Essas áreas ficam mais 

sujeitas ao acúmulo de sais por apresentarem déficit hídrico na maior parte do 

ano e por possuírem solos rasos, com camadas impermeáveis e com um alto 

índice de evaporação e evapotranspiração, de forma que os sais presentes nas 

rochas basais se acumulam na camada superior do solo devido à prevalência 

da evaporação da água em relação à precipitação (GHEYI, 2000).  

Existem estimativas de que, em média, 7% das terras usadas na 

agricultura são afetadas pela salinidade e essa porcentagem tende a crescer 

no futuro, principalmente como consequência da irrigação artificial e de 

técnicas inadequadas de tratamento do solo (RENGASAMY, 2010; ROY et al., 

2014). Atualmente, estima-se que 45 milhões de hectares de terras irrigadas 

são afetadas (RENGASAMY, 2010) e que há perda de cerca de 1,5 milhões de 

hectares de terras aráveis, a cada ano, devido ao acúmulo de sais.  Tais 

perdas são agravadas  pela constatação de que a agricultura precisa prover 

alimento suficiente para uma população mundial que exige constante aumento 

na qualidade de vida e que está em um rápido processo de expansão (estima-

se que em 2050 a população chegue a 9,6 bilhões) (POPULATION DIVISION ; 

2013). 

1.4.1. Efeito do estresse salino nas culturas vegetais 

Além de diminuir a qualidade dos solos (FAO, 2006), as áreas salinas 

limitam a produção agrária, pois os solos perdem as condições favoráveis para 

a germinação de sementes e para o crescimento vegetativo, além de induzirem 

vários efeitos adversos nas plantas, afetando vários processos fisiológicos 

relacionados com a assimilação de nitrato e fixação simbiótica de nitrogênio 

nas leguminosas, causando, assim, redução da matéria fresca dos nódulos e 

da parte aérea das plantas (COSTA et al.,1996). 
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A presença de sais no solo provoca diferentes tipos de efeito na planta, 

de forma que a resposta da planta pode ser dividida em duas fases (Figura 3) 

(KOSOVÁ et al., 2013; ROY et al., 2014; DEINLEIN et al., 2014).A primeira 

fase é o efeito osmótico, que ocorre de forma mais rápida e é desencadeado 

pelo desequilíbrio no potencial hídrico entre as células das raízes da planta e o 

solo, levando a uma menor absorção de água e, consequentemente, à 

desidratação vegetal.  A desidratação e a menor absorção de água levam a 

uma diminuição do turgor das células-guarda, provocando o fechamento 

estomático e a uma redução na fixação do CO2 atmosférico e na taxa 

fotossintética, provocando diminuição da biomassa do organismo. 

A segunda fase da resposta é o efeito iônico. Além da indução do 

estresse hídrico causado pelo efeito osmótico, a grande concentração de sais 

no solo leva à penetração passiva de íons por meio de canais presentes na 

membrana celular e seu acúmulo no citoplasma, podendo chegar a 

quantidades que são extremamente tóxicas, causando inibição de várias 

enzimas intracelulares. Além disso, a grande concentração de íons também 

pode causar deficiência nutritiva, pois os íons, em excesso, podem interagir 

com nutrientes minerais presentes no solo (ZHU, 2003). 

 

Figura 3 - Diferentes fases que o estresse salino desencadeia na planta 
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Como consequência tanto do efeito osmótico como do efeito iônico, 

ocorre outro estresse na planta conhecido como explosão oxidativa. Com o 

desequilíbrio entre produção de O2 e assimilação de CO2, devido à resistência 

estomática, ocorre favorecimento da produção de espécies reativas de oxigênio 

(EROs), como superóxido, peróxido de hidrogênio, oxigênio singleto e radicais 

hidroxila. Outros eventos, como o aumento da taxa de fotorrespiração, a 

ativação de processos anaeróbicos e alterações no metabolismo ocasionadas 

pelo excesso de íons também contribuem na produção de EROs. Essas 

espécies reativas de oxigênio induzidas pelo estresse salino podem agir como 

moléculas sinalizadoras e desencadear a expressão de genes envolvidos em 

mecanismos de defesa ou podem danificar o metabolismo celular, rompendo a 

homeostasis celular e oxidando lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, 

provocando diversos efeitos negativos na planta (TIMPERIO et al.,2008; DU et 

al., 2010). 

1.4.2 Respostas das plantas ao estresse salino 

Todos esses estresses induzem diversos eventos específicos de 

sinalização, desencadeando diferentes vias de resposta para que a planta seja 

capaz de resistir ou tolerar o estresse. As plantas diferem em sua habilidade de 

lidar com o estresse e, de acordo com a suas tolerâncias à salinidade, podem 

ser divididas em dois grupos: halófitas e glicófitas (KOSOVÁ et al., 2013).  

Plantas halófitas, geralmente, conseguem tolerar grandes concentrações 

de sais e podem ser definidas como plantas que conseguem completar seu 

ciclo de vida em concentrações de NaCl iguais ou maiores que 200 mM 

(FLOWERS et al., 1986; FLOWERS et al., 2008), sendo consideradas  modelos 

ideais para entender os complexos mecanismos de tolerância. Por sua vez, as 

plantas glicófitas são bem menos tolerantes à salinidade, não conseguindo 

sobreviver em concentrações de até 100 mM de NaCl (GREENWAY, MUNNS; 

1980). Os estudos comparativos entre espécies halófitas e glicófitas fornecem 

preciosas informações sobre os mecanismos chaves para que a planta consiga 

se defender de forma eficaz contra o estresse (TAJI et al., 2004; PANG et al., 

2010; DASSANAYAKE et al., 2011; KOSOVÁ et al., 2011; KOSOVÁ et al., 

2013). 
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 As plantas tolerantes dispõem de diferentes mecanismos para se 

defender de todos esses efeitos adversos induzidos pela salinidade e 

respondem ativamente por meio da reprogramação da transcrição gênica, 

alterando o metabolismo e o desenvolvimento e aprimorando tolerância ao 

estresse. Tem sido cada vez mais evidente que a tolerância à salinidade 

provém de mecanismos multigênicos e que são componentes que agem de 

forma dinâmica com muitas reações de feed-back (WILHELM, 2014). 

 Dentre as estratégias que as plantas usam para se defenderem desses 

efeitos adversos, existem: o ajustamento osmótico (com a biossíntese de 

osmólitos de pequena massa molecular e proteínas LEA para diminuir a 

diferença do potencial hídrico entre as células das raízes e o solo); 

mecanismos para compartimentalizar e excluir os íons acumulados no 

citoplasma para evitar a inativação de enzimas importantes no metabolismo 

vegetal; e o uso de sistemas antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos para 

remover as EROs acumuladas, que prejudicam o desempenho ótimo celular 

(Figura 4) (KOSOVÁ et al., 2013; ROY et al., 2014). 

 

Figura 4 - Visão esquemática dos efeitos da salinidade nas plantas 

 

Fonte: Kosová et al., 2013 
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As informações de sequências do genoma são insuficientes para revelar 

as funções dos genes e suas cinéticas bioquímicas contra o estresse salino, de 

forma que não é possível determinar o papel exato desses mecanismos de 

resposta. Com isso, se tem investido em pesquisas incluindo análises 

quantitativas e qualitativas dos produtos gênicos, tendo em vista que as 

proteínas assumem importantes papéis na resposta ao estresse, já que estão 

diretamente envolvidas na aquisição e no aprimoramento da tolerância. Dessa 

forma, estudos de proteômica em plantas expostas a diferentes estresses 

abióticos têm sido realizados, revelando processos chaves envolvidos nas 

respostas aos estresses e consequente tolerância das plantas (KOSOVÁ et al., 

2011; KOSOVÁ et al., 2013; BARKLA et al., 2013; RODZIEWICZ et al., 2014).  

Com a detecção dessas proteínas que estão envolvidas nas respostas 

aos estresses ambientais, e suas interrelações, o mecanismo de defesa da 

planta pode ser inferido. O investimento em estudos que elucidem esses 

mecanismos chaves e a utilização desses conhecimentos na engenharia 

genética pode levar ao melhoramento de espécies economicamente 

importantes e evitar grandes perdas na agricultura e na economia do país. 

1.5 Feijão-de-corda x Vírus 

Apesar da grande importância que o feijão-de-corda exerce no contexto 

socioeconômico brasileiro e mundial, sua produção é baixa devido a vários 

fatores, dentre eles o ataque de pragas e patógenos. Nesse contexto, os vírus 

se destacam, pois representam o principal grupo de patógenos que afetam a 

produtividade do feijão-de-corda (FERNANDES, 2009).  

O feijão-de-corda pode ser infectado por mais de 20 espécies diferentes 

de vírus, dentre eles o vírus do mosaico severo do Caupi (CPSMV), que é um 

dos mais importantes, sendo responsável por grandes perdas na produtividade 

dessa cultura (LIMA et al., 2005a; LIMA et al., 2012). 

1.5.1 CPSMV 

  O CPSMV é um vírus de fita simples de RNA de cadeia positiva 

(ssRNA+) pertencente à ordem Picornavirales, família Secoviridae, subfamília 

Comoovirinae e gênero Comovirus. 
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  Os virións desse gênero não são envelopados, possuem capsídeos com 

formatos icosaédricos e o genoma bipartido composto pelo RNA-1 (6-8 Kb) e 

pelo RNA-2 (4 a 7 Kb), que são traduzidos em duas poliproteínas que serão 

processadas em proteínas funcionais (Figura 5).  

 

Figura 5- Representação gráfica do genoma bipartido do CPSMV 

 

   

  O RNA-1 codifica cinco produtos que são necessários para a replicação 

do vírus: um cofator de protease de 32 kDa; uma possível helicase (58 kDa); 

uma proteína viral ligada ao genoma (VPg) (58 kDa); uma protease cisteínica 

(24 kDa); e uma RNA polimerase dependente de RNA (RdRP) (87 kDa). Já o 

RNA-2 codifica duas proteínas capsídeo (CPS e CPS) e uma proteína 

envolvida no movimento viral célula-a-célula (MP). Os dois RNA’s são 

encapsulados separadamente em dois tipos de partículas de tamanho similar, a 

partícula B (Bottom) e M (Middle) (Figura 6).  
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Figura 6- Representação gráfica do capsídeo do CPSMV 

 

   

O vírion é infeccioso e penetra na planta por meio de inoculações 

mecânicas ou por insetos-vetores. A replicação do genoma do  CPSMV  segue  

o  mesmo  padrão  de  outros  vírus  de RNA de sentido positivo (+).  

  No citoplasma, o vírion libera seu RNA genômico. A protease do RNA-1 

é processada autocataliticamente e, então, cliva especificamente as 

poliproteínas do genoma viral. O VPg tem um papel na replicação, onde é 

uridilado pela polimerase e covalentemente ligado à  extremidade 5’ do RNA 

genômico, funcionando como um primer para a RNA polimerase iniciar o 

processo de replicação no citoplasma celular. A replicação acontece em 

pequenas fábricas virais feitas de vesículas membranosas derivadas do 

retículo endoplasmático. Depois de acumuladas no citoplasma, as novas 

partículas virais são transportadas pelas proteínas de movimento para células 

vizinhas, diretamente, por meio dos plasmodesmas, formando uma estrutura 

tubular larga o suficiente para passagem dos capsídeos, permitindo, assim, 

eficiente propagação célula-a-célula e uma dispersão do vírus para os outros 

tecidos sadios da planta (LOMONOSSOFF & SHANKS, 1983; VAN 

WEZENBEEK et al., 1983). 
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1.5.2 CPSMV: ocorrência, sintomatologia e controle da doença 

 O primeiro relato do CPSMV no Brasil ocorreu no Rio Grande do Sul 

(OLIVEIRA; 1947) e, desde então, sua distribuição alcançou todas as regiões 

produtoras de feijão-de-corda do país (LIMA et al., 2005a, CAMARÇO et al., 

2009; FREITAS et al., 2012). No Brasil, há relatos de diversas espécies 

naturalmente infectadas pelo CPSMV, como: Glycine max (L.) Merril, 

Phaseolus vulgaris L., Macroptilium lathyroides (L.) Urb., Canavalia brasiliensis 

Mart. Ex. Benth, C. ensiformis L., Psophocarpus tetragonologus (L.) Dc., 

Crotalaria juncea L., C. paulinea Schrank, dentre outras (BRIOSO et al., 1994; 

BERTACINI et al., 1994; 1998; LIMA et al., 2005b). Além de possuir muitos 

hospedeiros naturais, outro fato que contribui para a gravidade no controle da 

doença é que o CPSMV pode ser transmitido por dez espécies de coleópteros 

do gênero Cerotoma (COSTA et al., 1978), tornando muito rápida a 

disseminação da doença. 

 As plantas, quando infectadas com o CPSMV , apresentam 

bolhosidades no limbo foliar, com  alternância  de  coloração. Podem 

apresentar nanismo quando infectadas ainda jovens e, geralmente, ocorre    

subdesenvolvimento  das  nervuras  principais,  resultando  em alteração  no  

tamanho  e  no  formato  do  limbo.  As sementes também se apresentam 

deformadas e com grande diminuição do seu poder germinativo (ZERBINI et 

al., 2002). 

  Atualmente, existem duas formas básicas de controle da doença. A 

primeira é por meio do controle do vetor com o uso de inseticidas e agentes 

químicos (PRO-RIBEIRO et al., 2005) e a outra é a utilização de variedades 

resistentes, sendo umas das medidas mais eficazes, tendo em vista que é a 

forma de controle mais econômica e ambientalmente mais  

correta(UMAHARAN et al., 1996; PAZ et al., 1999).  

  Existem alguns genótipos de feijão-de-corda imunes  e resistentes ao 

CPSMV e diversos estudos têm sido feitos na tentativa de elucidar os 

mecanismos dessa resistência, inclusive a busca de encontrar marcadores 

moleculares.  
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   Nosso grupo de pesquisa desenvolveu um trabalho com a prospecção 

bioquímica e molecular de fatores possivelmente envolvidos na imunidade do 

cv. Macaibo ao CPSMV. Os resultados obtidos foram sugestivos de que os 

mecanismos de defesa do cv.  Macaibo não estão relacionados, 

aparentemente, com as respostas bioquímicas clássicas, que envolvem a 

indução de enzimas relacionadas ao estresse oxidativo e à patogênese. 

Entretanto, foram observadas variações na sequencia do fator de iniciação da 

tradução proteica, eIF4E, entre cultivares imunes e susceptíveis, sugerindo que 

a  resistência  recessiva constitutiva  poderia  estar  associada  com  as  

mutações  detectadas  nessas  sequências e poderia ser a causa da imunidade 

do cultivar ao CPSMV (MAGALHÃES, 2011).  

  Embora os estudos dos mecanismos de imunidade e resistência sejam 

de grande importância, estudar, também, a interação compatível entre vírus-

hospedeiro fornece valiosas informações sobre o mecanismo de infecção e 

como o vírus é capaz de controlar a expressão genética do hospedeiro a seu 

favor, tendo em vista que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios e 

usam o arsenal molecular e bioquímico do hospedeiro para se replicar, se 

propagar na planta e se perpetuar na natureza. 

 Existem muitos relatos na literatura sobre os mecanismos de interação 

entre vírus-hospedeiro que tentam explicar como a doença é desencadeada, 

quais os efetores virais que controlam a expressão gênica do hospedeiro, como 

a planta se defende e quais os meios utilizados pelos vírus para suprimir a 

defesa vegetal. Entretanto, quase nada se sabe acerca da interação compatível 

entre o feijão-de-corda (Vigna unguiculata) e o CPSMV. 

1.6 Resposta das plantas ao estresse simultâneo 

Como mencionado anteriormente, apesar da grande importância que o 

feijão-de-corda exerce no contexto socioeconômico brasileiro e mundial, das 

condições ambientais favoráveis para seu cultivo e da sua ampla capacidade 

de adaptação, muitos fatores ainda limitam a produção de seus grãos. Dentre 

eles está a forte incidência de fatores indesejáveis, sejam eles de origem 

biótica (pragas e doenças) ou abiótica (salinidade, pH do solo, altas 

temperaturas, baixa fertilidade do solo etc) (ROCHA et al., 2007). 
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As plantas em seus ambientes naturais são desafiadas por diferentes 

estresses, simultaneamente, condição esta que diverge bastante das 

condições simuladas em casa de vegetação. As respostas das plantas a 

estresses combinados são muito complexas e muitos estudos têm sido 

realizados na busca de genes e proteínas que sejam comuns ou específicos a 

diferentes estresses, mostrando que muitas vezes ocorre um diálogo 

(crosstalk) bioquímico/fisiológico entre diferentes estresses bióticos e abióticos 

(FUJITA  et al., 2006; MANTRIA et al., 2010; XU & HUANG, 2012; ATKINSON  

et al., 2013; RASMUSSEN et al., 2013; PRASCH & SONNEWALD, 2013; 

BADOWIEC & WEIDNER, 2014; SERGEANT  et al., 2014).  

A resposta bioquímica da planta quando desafiada por diferentes 

estresses, mas impostos isoladamente, pode ser muito diferente de quando ela 

é desafiada pela combinação desses mesmos estresses. Às vezes, a 

exposição das plantas à combinação de estresses pode requerer respostas 

agonísticas ou antagonísticas ou, até mesmo, respostas não relacionadas com 

o estresse simples (RASMUSSEN et al., 2013). 

O estudo do efeito de múltiplos estresses e a descoberta de genes que 

respondem a essas condições também podem ajudar no desenvolvimento de 

cultivares com um maior espectro de resistência, pois a transformação genética 

que induz uma melhora no vegetal em relação a determinado estresse pode 

aumentar a suscetibilidade a outro. Herbette et al. (2011), por exemplo, 

mostraram que tomates transgênicos com 50% a mais de atividade de 

glutationa peroxidase foram mais resistentes a estresses abióticos, entretanto, 

mais suscetíveis a estresses bióticos. 
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2.JUSTIFICATIVA 

 

   Tendo em vista que o estudo de estresses combinados pode fornecer 

valiosas informações sobre as estratégias da planta para lidar com diferentes 

condições ambientais, pode melhorar nosso entendimento sobre as moléculas 

que medeiam a sinalização em diferentes condições e pode colaborar com 

desenvolvimento de plantas mais resistentes, o presente trabalho visou 

investigar os efeitos individuais e simultâneos de um estresse abiótico, excesso 

de  sal, e outro biótico, infecção pelo CPSMV, sobre o feijão-de-corda, cv. CE-

31..  
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3. HIPÓTESE E OBJETIVOS 

 

3.1 Hipótese 

O cultivar CE-31 de Vigna unguiculata, tolerante ao estresse salino e 

suscetível à infecção pelo vírus CPSMV, é capaz de responder ativamente a 

esses estresses por meio de reprogramação gênica, que leva a alterações na 

abundância de determinadas proteínas. A resposta da planta aos estresses 

individuais é bastante diferente de quando os estresses são simultaneamente 

impostos e, esta segunda condição, aumenta a agressividade dos sintomas.  

3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo Geral 

    Identificar, usando análise proteômica, proteínas diferencialmente 

acumuladas em folhas do feijão-de-corda, cv. CE-31, quando individualmente 

ou simultaneamente exposto ao estresse salino com NaCl 200 mM e infectado 

com o vírus do mosaico severo do caupi (CPSMV).  

3.2.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar possíveis mudanças fenotípicas apresentadas pelo feijão-de-corda, 

cv. CE-31, quando exposto ao estresse salino e/ou infectado com o 

CPSMV; 

 Avaliar, por análise microscópica dos tecidos foliares, possíveis alterações 

na composição de compostos fenólicos e de lignina no feijão-de-corda, cv. 

CE-31, quando exposto ao estresse salino e/ou infectado com o CPSMV; 

 Extrair proteínas de folhas de feijão-de-corda, cv. CE-31, quando exposto 

ao estresse salino e/ou infectado com o CPSMV, e obter, por 

espectrometria de massas, perfis com boa reprodutibilidade entre as 

repetições técnicas e biológicas; 

 Analisar os perfis espectrométricos obtidos de folhas de feijão-de-corda, 

cv. CE-31, usando o programa PEAKS;  
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 Identificar, classificar e categorizar as proteínas diferencialmente 

acumuladas em folhas de feijão-de-corda, cv. CE-31, quando exposto ao 

estresse salino e/ou infectado com o CPSMV.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Reagentes 

Reagente Fenol saturado com Tris-HCl, pH 8,0, Coomassie Brilhante Blue G-

250, polietileno glicol (PEG), polivinilpolipirrolidona (PVPP), β -mercaptoetanol 

(2-ME), acrilamida, bis-acrilamida  foram obtidos da Sigma-Aldrich, Brasil. 3-[(3-

Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propane sulfonate (CHAPS), Ditiotreitol 

(DTT), ácido etileno diaminotetracético (EDTA), Fluoreto de Fenil metil  sulfonil  

(PMSF), iodoacetamida, óleo mineral, tiouréia, tiras para focalização isoelétrica, 

uréia, IPG buffer pH 3-10, dodecil sulfato de sódio (SDS) foram obtidos da GE 

Healthcare do Brasil. Ácido tricloroacético (TCA) e ácido trifluoracético (TFA), 

ambos de grau analítico, foram obtidos de diferentes fornecedores. A enzima 

Tripsina foi adquirida da Promega, Madison, WI, USA.  

Os demais reagentes utilizados, de grau analítico, foram obtidos, 

comercialmente, de diferentes fornecedores. 

4.2. Materiais Biológicos 

4.2.1 Feijão-de-corda 

  As sementes de feijão-de-corda [Vigna unguiculata (L.) Walp.] cv. CE-31 

(Pitiúba) foram obtidas da Embrapa Meio Norte, situada em Teresina-PI.  Essas 

sementes foram higienizadas com hipoclorito de sódio (0,05% de cloro ativo) 

por 3 minutos e, em seguida, lavadas com água destilada em cinco ciclos de 2 

minutos cada. Após esse procedimento, as sementes foram embebidas em 

água destilada por 20 minutos e submetidas a outro ciclo de cinco lavagens As 

sementes  selecionadas  foram  colocadas  para  germinar  em  papel  de  filtro 

umedecido (germitest®), embebido com um volume de água destilada 

correspondendo a duas vezes seu peso seco e o conjunto foi colocado dentro 

de um saco plástico transparente, com objetivo de manter as condições 

assépticas. As sementes foram, então, deixadas germinar em ambiente úmido 

e na ausência de luz, por três dias. Em seguida, as plântulas obtidas foram 

colocadas em vasos plásticos de 12 cm de diâmetro por 12 cm de altura, 

contendo 5 exemplares em cada vaso,  sendo o substrato areia de rio 

previamente lavada com água de torneira (5x), seguida de água destilada (3x) 
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na proporção 1:10 (m/v), sendo, em seguida, autoclavada (121 °C, 9.8 x 104 

Pa, 30 min). Os vasos foram mantidos em condições de casa de vegetação 

com radiação fotossinteticamente ativa (PAR) de cerca de 700 µmoles m-2s-1, 

fotoperíodo de cerca de 12 horas, temperatura de  27.0 ± 0.8 °C (noite) e 31.0 

± 3.0 °C (dia) e umidade relativa de 79.8 ± 10.9%. As plantas foram regadas, 

na proporção de 1:10 (m/v), com água destilada até o 3° dia após o plantio. A 

partir do 3° dia, foram regadas com solução nutritiva de Hoagland e Arnon 

(1950), modificada por Silveira et al.  (2001), sendo 10x diluída do 4º ao 6º dia, 

5x do dia 7º ao 9º, 3x do dia 10º ao 12º e 1x do 12º dia em diante. 

4.3 Metodologia Experimental 

4.3.1 Inoculação do patógeno, indução do estresse salino e coleta das 

folhas 

   O experimento é composto de 4 grupos de plantas: o grupo controle, o 

grupo exposto ao estresse salino com NaCl 200 mM, o grupo infectado com 

CPSMV e o grupo com ambos os estresses. 

 Para o grupo infectado com vírus, o inóculo para a transmissão 

mecânica do CPSMV foi preparado a partir de extrato foliar de plantas de 

feijão-de-corda previamente infectadas (cv. CE-31). As folhas contendo o 

CPSMV foram maceradas em tampão fosfato de potássio 0,01 M, pH 7,0, 

contendo sulfito de sódio 0,1%, na proporção 1:10 (m/v).  Posteriormente, o 

abrasivo carborundum (600 mesh) foi adicionado, na proporção 1:10 (m/v), à 

suspensão obtida.  Após 12 dias do plantio, as plantas foram inoculadas com 

vírus, usando essa suspensão, em folhas primárias do feijão-de-corda (cv. CE-

31), friccionando-as entre os dedos, protegidos com luvas, que haviam sido 

impregnados com a suspensão acima, como descrito em Paz et al.(1999). 

Tanto o grupo controle como o grupo exposto ao estresse salino foram 

friccionadas usando tampão fosfato de potássio 0,01 M, pH 7,0, contendo 

sulfito de sódio 0,1%, e o abrasivo carborundum, na proporção 1:10 , mas sem 

a presença do material foliar infectado com o vírus. As plantas do grupo 

controle foram regadas com solução nutritiva sem a presença do NaCl e o 

grupo exposto ao estresse salino foram regadas com solução nutritiva 

contendo 200 mM de NaCl. 
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 O delineamento experimental foi inteiramente casualizado e realizado 

em triplicata técnica e biológica. As folhas primárias das plantas dos 4 grupos 

foram, então, coletadas com 2 e 6 dias após indução dos\tratamentos e, em 

seguida, armazenadas em freezer a -80 ºC para posterior extração de 

proteínas totais e análise do proteoma.  

. 4.3.2 Extração de proteínas do tecido foliar para análise proteômica  

Folhas de feijão-de-corda (cv. CE-31), coletadas no tempos 2 e 6 dias 

após  imposição do estresse (DPS) foram pulverizadas na presença de 

nitrogênio líquido até a obtenção de um pó com textura fina. Os extratos 

proteicos foram produzidos de acordo com protocolos previamente descritos 

Görg et. al (2000) e Araújo-Filho (2011) e adaptados por Gondim (2010). Na 

extração, foi utilizado Fenol-Tris, pH 8,0  (Acros Organic),  que permite a 

formação de uma fase fenólica superior,  originada por meio do gradiente de 

densidade estabelecido pela  sacarose  (30%)  contida nesse tampão de 

extração, onde se encontram as proteínas solubilizadas. Abaixo, estão 

descritas, resumidamente, as etapas do protocolo de extração usado.  

4.3.2.1 Precipitação com solução de acetona, ácido tricloroacético (TCA) e 2-

mercaptoetanol (2-ME)  

  Inicialmente, 1,5 g do pó do caule foi homogeneizado em 20,0 mL de 

uma solução gelada de acetona contendo 10% de TCA e 2% de 2-ME, durante 

1 h, a 4 °C. Em seguida, a suspensão foi deixada precipitar a -80 ºC, durante 2 

h. Após centrifugação (15,000 x g, 20 min, 4 ºC), o precipitado resultante foi 

lavado duas vezes com 15,0 mL de acetona contendo 2%  de 2-ME, para 

remoção do TCA, e centrifugado  como anteriormente. O precipitado foi, por 

fim, submetido à secagem em dessecador na presença de sílica gel, a 4 ºC, 

durante a noite. 

4.3.2.2 Extração das proteínas totais, lavagem e secagem do precipitado 

proteico 

  Ao precipitado obtido na etapa anterior, foram adicionados 10,0 mL do 

Tampão Tris-HCl 0,1 M, pH 8,65, contendo 30% de sacarose, 2% de SDS, 

0,001 M de PMSF, 2% de 2-ME e 1% de PVPP. A amostra foi homogeneizada 
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por 1 h e 30 min e, posteriormente, centrifugada a 10.000 x g, 10 min, 4 ºC. O 

precipitado foi  re-extraído com 5,0 mL do tampão de extração sob, agitação, 

durante 30 min. Após centrifugação  (10.000 x g, 10 min, 4 ºC), o  

sobrenadante obtido foi adicionado  ao sobrenadante coletado  anteriormente e 

o conjunto considerado o extrato proteico. Posteriormente, o mesmo volume do 

reagente Fenol-Tris, pH 8,0, foi adicionado a esse extrato  e a mistura obtida 

agitada durante 15 min a 4 ºC.  As proteínas presentes na fase fenólica 

superior, gerada após centrifugação (10.000 x g, 10 min, 4 ºC),  foram 

precipitadas pela adição de quatro  volumes de 0,1 M de acetato de amônio em 

metanol,   e repouso por 2 h, a  -80 ºC.. Após centrifugação (15.000 x  g  por 30 

min, 4 ºC), o precipitado foi lavado com 0,1 M de acetato de amônio em 

metanol  gelado e, em seguida, três vezes com acetona 80% gelada. Entre 

cada lavagem com acetona, o precipitado foi incubado a 4 °C por 20 min e a 

suspensão centrifugada a 10.000 x g, 10 min, 4 ºC. O precipitado proteico 

resultante foi seco em dessecador na presença de sílica gel, a 4 ºC, durante à 

noite. 

  Os eppendorf’s com precipitado proteico seco foram enviados para o 

Departamento de Imunologia do Hospital Universitário de Oslo (NO), para 

análise das amostras  em espectrômetro de massas. 

4.3.3 Análise por espectrometria de massas e identificação das proteínas 

  As amostras foram ressuspendidas em tampão bicarbonato de amônio 

50 mM pH 8,0 contendo 0,2% de ProteaseMax (Promega). Após quantificação 

por ressonância no infravermelho (Direct Detect, Millipore),  as proteínas 

contidas em 20 µg da amostra foram  reduzidas com ditiotreitol (DTT) 1,0 mM, 

a 57 ºC, por 1 hora, seguida de alquilação usando iodoacetamida a 25 ºC, por 

45 minutos, no escuro.    Tripsina (0,5 µg) foi adicionada  à solução de 

proteínas reduzidas e alquiladas  , sendo incubada por cerca de 12 horas,  a 37 

ºC. A reação foi parada com acido trifluoracético 1% ( m/v) e o surfactante 

Protease Max removido por centrifugação a 15,000 x g, por 1 min. O 

hidrolisado (peptídeos) resultante foi dessalinizado  usando filtros de resina C18 

(Empore-3M, USA).  
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Para separação dos peptídeos por cromatografia líquida, uma coluna 

Easy Spray (C18,100 Å, 75 μm de diâmetro interno, 25 cm de comprimento) foi 

usada. O fluxo utilizado foi de 0,3 µL/min e o gradiente  com o solvente “B” foi 

de 5% a 32% em 240 minutos e 32%-80% em 20 min. O solvente ”A” consistiu 

em acetonitrila 2% (v/v) em água, contendo acido fórmico 0,1% (v/v), enquanto 

que o solvente “B” consistiu em acetonitrila 90% (v/v) em água, contendo  ácido 

fórmico 0,1% (v/v). Todas as análises foram realizados em sistema nano-LC 

Dionex Ultimate 300 (Sunnyvale CA, USA) conectado ao espectrômetro de 

massas Quadrupolo-Orbitrap (QExactive) (ThermoElectron, Bremen, 

Germany), equipado com recurso íon nanoeletrospray Easy (Spray/Thermo). 

  O espectrômetro de massas foi operado no modo dados-dependentes 

para alternar, automaticamente, entre as aquisições MS e MS/MS. A varredura 

completa dos espectros MS (de m / z de 300 para 1.750) foi adquirida no 

Orbitrap, com resolução R = 70.000 em m / z de 200 (após  alcance da meta de 

3.000.000 de íons no quádruplo ou 50 ms de tempo de injeção).  O método 

utilizado permitiu o isolamento sequencial dos íons carregados multiplamente 

(até 10, dependendo da intensidade do sinal), mais intensos para fragmentação 

na célula HCD, usando dissociação e colisão de alta energia em um valor alvo 

de 100.000 cargas ou tempo máximo de aquisição de 100 ms. A varredura 

MS/MS foi coletada na  célula Orbitrap, com resolução de 17.500. Os íons 

alvos já selecionados para MS/MS foram dinamicamente excluídos por 30 

segundos. As condições gerais da espectrometria de massas foram: voltage do 

eletrospray: 2.0 kV, sem bainha e fluxo de gás auxiliar, temperatura capilar 

aquecida a 250 °C, energia de colição na célula HCD de 25%. O limiar para 

seleção do íon foi definido para uma contagem de 104. Foi utilizada uma janela 

de isolamento de 3.0 Da. 

  Devido à ausência de um banco de dados adequado para Vigna sp, os 

peptídeos foram identificados por meio  de uma abordagem de novo, em vez 

de probabilística. Os arquivos MS foram submetidos ao sequenciamento de 

novo usando o software PEAKS (MA et al., 2003). Os parâmetros escolhidos 

foram: 1) enzima tripsina, sem restrição à prolina; 2) máximo de duas perdas 

na clivagem da tripsina; 3) tolerância da massa do peptídeo 100 ppm e de 

fragmentação de 0,1 Da; 4) carbamidometilação da cisteína como modificação 
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fixa; 5) piroglutamato/glutamina/glutamato (PiroGlu/Glu-Gln) e oxidação da 

metionina como modificações variáveis. Somente peptídeos com cobertura 

média maior que 85% foram submetidos à análise do BLAST usando banco de 

dados de proteínas de organismos de referência homólogos. Somente 

proteínas identificadas em pelo menos 2 repetições foram consideradas, o FDR 

(do inglês: False Discovery Rate) foi de 1% e p-value de 0,01%. A 

quantificação label-free foi realizada usando os parâmetros do PEAKS. Para 

determinação das proteínas diferencialmente representadas foi considerado 

uma diferença de no mínimo 2x na abundância.. Somente proteínas 

identificadas em pelo menos 2 repetições foram consideradas. A quantificação 

label-free foi realizada usando os parâmetros do PEAKS. Para determinação 

das proteínas diferencialmente representadas foi considerado uma diferença de 

no mínimo 2x na abundância. 

 Cada proteína identificada foi categorizada de acordo com o processo 

biológico com o qual está envolvida e compartimentalização celular usando 

dados do  UniProt (http://www.ebi.uniprot.org). Quando as informações não 

estavam disponíveis, as proteínas foram classificadas com base em pesquisas 

bibliográficas. 

4.3.4 Análises Microscópicas de possíveis alterações na composição de 

compostos fenólicos e de lignina 

4.3.4.1 Compostos Fenólicos 

 Folhas controles e expostas aos estresses combinados foram cortadas 

em fragmentos, descoradas (1,5 g de TCA/ 750 mL de etanol/ 250 mL de 

clorofórmio) e submersas em tampão citrato 50 mM pH 3,5 por 1 hora, seguida 

por coloração com azul de toluidina 0,05% (p/v) em tampão citrato, por 10 

minutos. Os compostos fenólicos são visualizados com coloração azul-violeta 

(BORDEN & HIGGINS, 2002). As análises de microscopia óptica foram 

realizadas utilizando o Microscópio Olympus System BX60. 

4.3.4.2 Lignina  

 Folhas controles e expostas aos estresses combinados foram cortadas 

em fragmentos, descoradas como no subitem 4.3.6.1 e incubadas por, 
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aproximadamente, 16 horas, no escuro, em etanol 70% (v/v), contendo 1% 

(m/v) de floroglucinol. Após lavagem com H2O grau Milli-Q, as folhas foram 

dispostas sob lâminas e banhadas, gota a gota, com HCl concentrado, até se 

tornarem transparentes (aproximadamente 2 minutos). Em seguida, foi deixado 

escorrer o excesso de ácido, colocado a lamínula, secado com papel 

absorvente e adicionado solução de glicerol 50% entre a lâmina e a lamínula. 

Então, o material foi secado novamente com papel absorvente e foram 

observados em microscópio óptico. A lignina é detectada pela presença  de cor 

avermelhada nas paredes celulares (MLÍCKOVÁ et al., 2004). As análises de 

microscopia óptica foram realizadas utilizando se o Microscópio Olympus 

System BX60. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Análise macroscópica e microscópica 

 A fim de estudar a resposta bioquímica do feijão-de-corda ao estresse 

salino e à infecção com CPSMV, o efeito desses estresses, induzido 

individualmente ou simultaneamente, foi analisados no desenvolvimento do 

cultivar CE-31. Conforme ilustrado na Figura 7, foi possível notar diversos 

efeitos adversos, bem característicos de cada tipo de estresse.  

O estresse salino induz profundas mudanças na biomassa do 

organismo, enquanto que a infecção viral com o CPSMV não. Conforme 

mostrado na Figura 7, a planta quando foi submetida aos dois estresses, 

simultaneamente, também reduziu bastante seu tamanho, apresentando 

fenótipo similar às plantas que foram expostas apenas ao estresse salino. 

Outra interessante característica observada foi que, da mesma forma 

que as plantas estressadas apenas com sal, as plantas com ambos os 

tratamentos também apresentaram folhas com posição paralela ao pecíolo, 

diferente das condições controle ou apenas infectadas com CPSMV (Figura 8). 

Esses resultados indicam que o estresse salino é o fator diretamente 

responsável pela diminuição do tamanho das plantas, pela mudança na 

orientação das folhas e pelo aspecto mais murcho da parte aérea, haja vista 

que as plantas apenas infectadas com CPSMV apresentaram fenótipo bem 

similar ao grupo controle. 

Existe um modelo bifásico de redução do crescimento proposto por 

MUNNS (1993), que considera que o estresse osmótico e hídrico são os 

primeiros causadores da diminuição na produção de biomassa da planta, 

sendo a segunda fase de redução causada pelo estresse iônico. 

  O  estresse  salino desencadeia vários sintomas nas plantas, pois, com 

a diminuição do potencial osmótico e diminuição da absorção de água pelas 

raízes,  ocorre diminuição na pressão de turgor das células-guardas e 

consequente fechamento estomático, de forma que a planta absorve menos 
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gás carbônico e diminui a produção de compostos ricos em energia. Com isso, 

a produção de biomassa e o crescimento da planta são bastante afetados.   

 O crescimento também pode ser diminuído por fatores que não estão 

envolvidos diretamente com a maquinaria fotossintética. O estresse iônico 

causado pelo acúmulo de sais solúveis como Na+ e Cl- também diminuem a 

absorção de CO2, diminuindo, assim, a taxa fotossintética. Além disso, a 

salinidade também causa desequilbrio ou desbalanço nutricional em muitas 

espécies de plantas, devido  à competição do Na+ e Cl- com os nutrientes K+, 

Ca2+, Mg2+,  e NO3
-,  agindo, assim, em componentes biofísicos e metabólicos 

do crescimento da planta (SYVERTSEN & GARCIA-SANCHEZ; 2014). 

  O estrese salino causa rápido e intenso drescéscrimo na taxa de 

elongação celular, fato que pode ser biofisicamente justificado por fatores 

como: 1) menor taxa de absorção de água necessária para elongação 

(estresse hidrico); 2) diminuição do turgor celular (estresse mecânico); 3) 

enrijecimento da parede celular para evitar desidratação; 4) diminuição da 

disponibilidade de solutos devido à competiçao com íons Na+ e Cl- 

(desequilíbrio nutricional); 5) inativação de enzimas intracelulares (toxidez 

iônica) (FRICKE & PETERS; 2002; WILLADINO & CAMARA; 2010). 

 A diminuição do crescimento vegetativo já foi relatado em diversas 

espécies vegetais como citrus, feijão, arroz, trigo e tomate, e muitos estudos 

relatam que o estresse salino, a longo prazo, debilita a fotossíntese e induz 

sintomas de clorose nas folhas mais velhas (MUNNS, 1993; 2002; KOSOVÁ et 

al., 2013; SYVERTSEN & GARCIA-SANCHEZ; 2014). Entretanto, apesar dos 

impactos negativos induzidos pela salinidade no crescimento da planta, Munns 

(2002) relata que a tolerância da planta pode ser avaliada como redução na 

taxa de crescimento ou  sobrevivência de alguns representantes daquelas 

plantas expostas a uma concentração definida de sal. 

 Apesar da infecção viral não ter influenciado no tamanho das 

plantas nem na posição das folhas (Figura 7 e 8), os sintomas característicos 

da interação compatível com CPSMV foram observadas a partir do 3° DPV, 

com aparecimento de clorose e de mosaicos nas folhas, bem característicos 

dessa doença viral. 
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Em geral, as plantas expostas, concomitantemente, ao NaCl e 

infectadas com o CPSMV se mostraram bem mais fragilizadas quando 

comparadas a plantas expostas  a cada estresse individualmente. Ou seja, elas 

se mostraram (Figura 9), estar bem mais debilitadas, apresentando mais 

sintomas de clorose e senescência, em comparação com as plantas expostas a 

cada  estresse por vez. 

As folhas nas diferentes condições também foram analisadas no âmbito 

microscópico para analisar se os efeitos mais severos observados 

macroscopicamente quando a planta é submetida aos dois tratamentos 

simultaneamente também seriam observados. Assim, a concentração de 

lignina e de compostos fenólicos foi avaliada por microscopia óptica. 

Conforme observado na Figura 10, que mostra a concentração de 

lignina, não foi possível observar mudanças entre as diferentes condições 

analisadas. Não se sabe se é porque realmente não houve uma diferença 

significativa ou se alguma etapa do experimento foi feita de forma equivocada. 

São necessárias mais repetições para se concluir se há ou não, realmente, 

uma diferença no acúmulo de lignina na parede celular nessas diferentes 

condições. 

Já a Figura 11, que ilustra a concentração de compostos fenólicos, 

mostra claramente uma diferença entre as condições, mostrando que o CE-31 

acumula esses compostos durante os dois tipos de estresses estudados. A 

infecção viral parece induzir um acúmulo maior que o estresse salino e, quando 

a planta é submetida aos dois tratamentos simultaneamente, esse acúmulo é 

intensificado mais ainda. 
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Figura 7 - Efeito do estresse salino e da infecção com CPSMV no desenvolvimento do feijão-de-corda, cv. CE31, exposto ao estresse salino e/ou infectado com o CPSMV, 
avaliado no 6° dia após imposição, individual ou simultânea, dos estresses 
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Figura  8-  Morfologia foliar comparativa do feijão-de-corda, cv. CE31, exposto ao estresse salino e/ou infectado com o CPSMV, avaliado no 6° dia após imposição, 
individual ou simultânea, dos estresses 
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Figura 9 - Avaliação comparativa da presença de sintomas da doença viral nas folhas do feijão-de-corda, cv. CE31, exposto ao estresse salino e/ou infectado com o 
CPSMV, avaliado no 6° dia após imposição, individual ou simultânea, dos estresses 
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Figura 10 - Análise microscópica para avaliação comparativa da presença de lignina nas folhas do feijão-de-corda, cv. CE31, exposto ao estresse salino e/ou infectado com 
o CPSMV, avaliado no 6° dia após imposição, individual ou simultânea, dos estresses 
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Figura 11- Análise microscópica para avaliação comparativa da presença de compostos fenólicos 
nas folhas do feijão-de-corda, cv. CE31, exposto ao estresse salino e/ou infectado com o CPSMV, 
avaliado no 6° dia após imposição, individual ou simultânea, dos estresses. Aumento (160x) 

 

 

 

C
o

n
tr

o
le

 
S

al
 

V
ír

u
s 

S
al

+
V

ír
u

s 



55 

 

Em pepino, a imposição concomitante do estresse salino e infecção pelo 

fungo Pseudoperospora cubensis afetou, drasticamente, essas plantas, que tiveram 

sintomas mais graves que aquelas que receberam tratamentos individuais (NOSTAR 

et al., 2013). Em cevada, a combinação do estresse induzido por altas temperaturas 

com seca aumentou a severidade dos sintomas em cevada (ROLLINS et al., 2013) 

e, em Arabidopsis, houve exacerbação de sua suscetibildade à infecções virais 

(PRASCH & SONNEWALD, 2013), com uma significante perda na biomassa quando 

comparadas ao grupo controle. 

Pouco se sabe sobre os efeitos dos estresses abióticos nas interações 

suscetíveis entre plantas e vírus, mas alguns estudos já mostraram que a aplicação 

de estresses abióticos por longos períodos pode comprometer a defesa da planta, 

tornando-a mais suscetível a estresses bióticos  (XIONG, 2003; GOEL et al., 2008).  

 5.2  Análise Proteômica 

  As  amostras de folhas do cultivar  CE-31 foram coletadas de plantas 

controles e de plantas após  2 e 6 DPS, conforme descrito anteriormente, e suas 

proteínas extraidas com  TCA e 2-ME, Fenol-Tris e Tris-HCl para análise proteômica. 

  Os extratos secos contendo as proteínas extraídas foram enviados para o 

Departamento de Imunologia do Hospital Universitário de Oslo e lá o conteúdo 

médio de proteínas solúveis obtido dosado.  Cada amostra experimental, 

representada pelos grupos de plantas controles e tratadas, nos tempos referidos, foi 

digerida com tripsina para obtenção dos peptídeos, após suas proteínas terem sido 

reduzidas e alquiladas, sendo obtidos perfis de espectros dessas amostras 

complexas no espectrômetro de massas, com duplicata técnica e triplicata biológica, 

resultando em seis perfis para cada grupo.  

  Após análise dos perfis obtidos, conforme descrito anteriormente na seção da 

metologia experimental, as proteínas foram identificadas e quantificadas pelo 

programa PEAKS, em cada condição e tempo.   

 Para uma melhor análise dos resultados, a análise proteômica dos estresses 

induzidos individualmente e simultaneamente serão discutidas separadamente. 
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5.3 Proteoma  foliar  de feijão-de-corda, genótipo CE-31, nas condições 

controle e tratado com Nacl 200 mM 

Em torno de 4000 proteínas foram identificadas e, dentre elas, 515 

mostraram-se diferencialmente representadas no grupo tratado com NaCl 

comparado com o grupo controle, considerando-se os dois tempos analisados (2 e 6 

DPS). 

   Análise dos perfis proteômicos mostrou que  aos 2 DPS foram encontradas 

407 proteínas diferencialmente  representadas, das quais 15 não estavam presentes 

no controle, 37 estavam presentes no controle,  mas não foram encontradas no 

grupo tratado e 352  se apresentaram diferencialmente  representadas,  dentre as 

quais, apenas 295   mostraram diferenças  em abundância relativa maior que 2. 

Dessas 295 proteínas, 31 (10%) mostraram diminuição em abundâncaie e 264 

(90%) aumento (Figura 12), no grupos de plantas submetidas ao estresse salino 

comparadas com as plantas controles.  

 Já no tempo de 6 DPS, 286 proteínas foram identificadas, das quais 47 não 

estavam presentes no controle, 7  estavam presentes no controle, mas não 

encontradas no grupo  sob estresse salino e  232 diferencialmente acumuladas,  

dentre as quais apenas 216 mostraram diferença  em abundância relativa maior que 

2. Das 232 proteínas, 21 (10%) se apresentaram com abundância diminuida e 195 

(90%) aumentada (Figura 12). 

Além da análise quantitativa, análise qualitativa  também foi realizada.  As 

proteínas foram classificadas de acordo com o processo metabólico que 

desempenham no organismo vegetal. Baseado nesta classificação,  a condição de 

estresse induziu reprogramação da expressão de genes que codificam para 

proteínas envolvidas em vários processos, que foram categorizados nas seguintes 

funções: fotossíntese; respiração e metabolismo energético; metabolismo de 

proteínas; homeostase redox; defesa; estresse; sinalização; metabolismo de RNA; 

outras funções; e proteínas cujas  funções permanecem desconhecidas. 
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Figura 12- Quantidade de proteínas diferencialmente acumuladas em V. unguiculata, cv. CE-31, após 
submissão ao estresse salino com NaCl 200 mM. ) Proteínas que não estavam presentes no 

controle e apareceram nas plantas submetidas ao estresse; ) Proteínas que estavam presentes no 
controle e não foram encontradas nas plantas submetidas ao estresse; ) Proteínas  presentes tanto 

nas plantas controles como estressadas, com diferenças em abundâncias; ) Proteínas com 

abundância diminuida ; ) Proteínas  com  abundância aumentada 

 

 

  

    

  

.  A classificação das proteinas identificadas mostrou que 9% das 

diferencialmente reguladas estão envolvidas com reações metabólicas de 

fotossíntese, 9% com o metabolismo energético, 26% com metabolismo de 

proteínas, 26% com estresse, defesa e homeostase redox, 4% com sinalização, 4% 

com metabolismo de RNA, 11% com outras funções (como metabolismo de lipídeos 

e carboidratos, organização da parede celular e citoplasma,  dentre outras) e 11% 

são proteínas não conhecidas ou não caracterizadas (Figura 13). 
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Figura 13 - Análise qualitativa e quantitativa  das proteínas diferencialmente acumuladas em feijão-
de-corda, cv. CE-31,  após submissão ao estresse salino com NaCl 200 mM 

 

 

 

   

  

  Outra forma de representação da classificação funcional das proteínas está 

apresentada na (Figura 14), onde se destaca o número de proteínas cuja alteração 

está relacionada ao aumento    ou  diminuição  da  abundância,    em  decorrêncioa 

do estresse salino imposto. 
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Figura 14- Classificação funcional  das proteínas  diferencialmente acumuladas em folhas de feijão-
de-corda cv.  CE-31 após estresse com  NaCl 200 mM. Barras verdes e vermelhas indicam o número 
de proteínas que tiveram abundância aumentada e diminuida, respectivamente 

 

 

 

 

De um modo geral, conforme todas as representações gráficas e tabelas 

apresentadas, o cultivar CE-31 de V. unguiculata aumenta a abundância de diversas 

proteínas, quando sob estresse salino, sendo a categoria onde  ocorreram as 

maiores mudanças no acúmulo as envolvidas com o metabolismo de proteínas. 

Nessa categoria estão representadas proteínas envolvidas na síntese de novas 

proteínas (como fatores de iniciação e de elongação, proteínas ribossomais e 
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proteínas envolvidas com a síntese de aminoácidos), com a degradação de 

proteínas (proteínas envolvidas com ubiquitinação e proteassomas) e com 

transporte. Essas alterações dão suporte para mudanças metabólicas envolvidas 

com todos os outros processos da planta. 

  O segundo grupo de proteínas com mudanças significativas está relacionado 

com homeostase redox, defesa e estresse. Estão representadas proteínas 

removedoras de EROs, proteínas de choque térmico (HSPs), proteínas envolvidas 

no metabolismo de osmólitos e osmoprotetoras, PR-proteínas, PR-peptídeos, 

proteínas envolvidas na síntese de fitohormônios, dentre outras. Essas classes 

merecem grande destaque, pois apresentam grande diversidade de proteínas, 

sendo que a maioria delas está envolvida em processos chaves que garantem a 

resistência à salinidade. 

  Dentre os outros grupos com mudanças significativas há o grupo relacionado 

ao metabolismo  energético (onde estão as proteínas relacionadas com a glicólise, 

ciclo de Krebs, cadeira transportadora de elétrons e síntese de ATP), o grupo 

relacionado à fotossíntese (onde estão as proteínas relacionadas com metabolismo 

de cloroplasto, etapas fotoquímicas que ocorrem nos fotossistemas I e II, fixação de 

carbono e enzimas do ciclo de Calvin) e o grupo representado por proteinas com 

outras funções (onde estão proteínas relacionadas com metabolismo de 

carboidratos e lipídeos, processos metabólicos, transporte de íons, síntese da 

parede celular, reorganização do citoesqueleto, dentre outras). 

  Os grupos relacionados com eventos de sinalização e metabolismo de RNA 

foram os menos alterados, mas isso é justificado pela própria função dessas 

proteínas, onde pequenas mundaças em suas expressões ou abundâncias já são 

capazes de alterar várias outros processos e geralmente são encontradas com 

pouca abundância.  

A  identidade  de todas as proteínas diferencialmente acumuladas 

identificadas está representada como anexo (Apêndice 1), conforme  busca  de 

similaridade com outras sequencias de proteínas já depositadas no NCBI.  
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5.3.1 Proteínas relacionadas com a fotossíntese 

 O estresse salino induz profundos impactos no metabolismo energético da 

planta devido à indução do estresse osmótico, hídrico, iônico e oxidativo, como 

explicado anteriormente.  

 A fotossíntese é um processo químico no qual ocorre a cisão da água e 

liberação de O2 e a conversão de CO2 em compostos orgânicos. A planta usa a 

energia luminosa para produzir energia na forma de ATP e poder redutor na forma 

de NADPH, que são utilizados para produção de esqueletos de carbono que, por 

sua vez, são requeridos em quases todos os processos metabólicos da célula. 

Quando a planta sofre algum estresse, ocorrerá um ajuste na produção e 

degradação desses intermediários metabólicos, de acordo com a demanda 

energética celular. 

  Em geral, a taxa fotossintética diminui em plantas superiores durante a 

exposição a diferentes estresses devido ao fechamento estomático e à menor 

concentração interna de CO2 (KOSOVÁ et al., 2013; RODZIEWICZ et al., 2014). 

Além disso, o estresse oxidativo, que é um efeito secundário após estresse salino, 

provoca muitos danos à maquinaria fotossintética, contribuindo para diminuição da 

eficiência desses processos (MITTLER, 2002). Entretanto, muitas plantas resistentes 

e tolerantes são capazes de lidar com o estresse  aumentando ou diminuindo a 

abundância de proteínas com funções chaves na fotossíntese. 

De acordo com os resultados mostrados, proteinas envolvidas com a 

fotossíntese correspondem a 9%  daquelas diferencialmente acumuladas no  feijão-

de-corda, após estresse salino com NaCl 200 mM (Figura 13).  No Apêndice 1, 

onde estão listadas todas as proteínas diferencialmente acumuladas que foram 

identificadas, é possível observar que 24 proteínas relacionadas com a fotossíntese 

aumentaram em abundância e 8 diminuíram com 2 DPS, enquanto que, com 6 DPS, 

19 proteínas aumentaram em abundância e 3 diminuíram. 

Dentre as proteínas que aumentaram em abundância,  há as proteínas que 

estão envolvidas com síntese de tilacódes, cloroplastos e carotenóides, como a 

carotenóide dioxigenase, coproporfirinogênio oxidase, proteínas tilacóide de 17,4 

KDa, proteína de ligação à clorofila a/b, dentre outras. Todas essas proteínas 
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contribuem  na manuntenção da fotossíntese, pois compõem o tecido 

fotossintetizante e os pigmentos responsáveis pela captação da energia luminosa e 

pela transferência dos elétrons para os centros de reação, que compõem as reações 

iniciais da etapa fotoquímica. 

Outras proteínas estão envolvidas com síntese e proteção dos fotossistemas I 

e II, subunidades dos fotossistemas, OEE (“oxygen envolving enhancer”), 

ferredoxina e proteínas que integram com os fotossistemas na membrana dos 

tilacóides. Esse complexo é responsável pela eficiente transferência de eletróns para 

produção de NADPH, além de contribuir no bombeamento de prótons para o lúmen 

do tilacóide, que são utilizados na produção de ATP. As proteínas OEE, 

possivelmente, tentam compensar os danos induzidos pelo estresse no PSII 

(KOSOVÁ et al., 2013). 

Foram identificadas também, proteínas envolvidas com a fixação de CO2, a 

etapa final da fotossíntese, conhecida como Ciclo de Calvin, na qual ocorre a 

produção de glicose e outros esqueletos de carbono. Dentre a proteínas 

encontradas,  há a subunidade maior da Rubisco que cataliza a primeira e principal 

reação do ciclo de Calvin, onde fixa CO2 à molécula de ribulose-1,5-bifosfato, 

produzindo compostos orgânicos. Outras proteínas encontradas foram a frutose-1,6-

bifosfatase, que cataliza a conversão de frutose-1,6-bifosfato em frutose-6-fosfato, e 

a Sedoheptulose-1,7-bisfosfatase, que cataliza a remoção do grupo fosfato da 

sedoheptulose-1,7-bifosfato para produzir sedoheptulose-7-fosfato. Todas essas 

enzimas são importantes para produção dos produtos fotossintéticos, como açúcar e 

amido, que aumentam a tolerância à salinidade e auxiliam na produção de reserva 

energética para a planta (WANG et al., 2013). 

Curiosamente, todas as proteínas relacionadas com o Ciclo de Calvin foram 

detectadas apenas no tempo de 6 DPS. Isso pode significar adaptação ao longo do 

tempo no qual, inicialmente, a planta não foi capaz de concentrar CO2 para fixação. 

Além disso, a Rubisco ativase teve sua abundância diminuida no tempo 2 DPS e 

aumentada no tempo 6 DPS, nas plantas sob estresse em comparação com as 

plantas controles. Essa enzima, além remover a pentose fosfato da RubisCO, 

permitindo sua carbamilação e promovendo sua ativação, também tem um papel de 

chaperona quando a célula está sob estresse (FATEHI et al., 2012). Esses achados 
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podem estar relacionados com uma recuperação da planta e a tentativa de 

reativação da RubisCO para fixar o CO2 remanescente (RINALDUCCI et al., 2011). 

 O feijão utiliza a via C3 da fotosssíntese, onde a carboxilação no ciclo de 

Calvin se inicia com formação de um composto com 3 carbonos. Entretanto, já foi 

relatado que numerosas plantas C3 podem mudar seu mecanismo de fixação de 

CO2 para o metabolismo ácido das crassuláceas (CAM) ou para C4, onde o primeiro 

composto após fixação do carbono é o oxaloacetato, com 4 carbonos, em resposta a 

estímulos ambientais (TING & RAYDER, 1982)  como estresse salino ou hídrico 

(WINTER &  VON WILLERT, 1972; TING &  HANSCOM, 1977). Foram identificadas 

duas proteínas fosfoenolpiruvato carboxilase nesse trabalho, que são enzimas 

chaves no metabolismo CAM e C4. Esse resultado pode indicar uma mudança na 

via fotossíntetica do feijão-de-corda  de C3 para C4, em resposta ao estresse salino, 

para aumentar a concentração do CO2 e diminuir perda de H2O. 

Dentre as proteínas que tiveram diminuição em abundância, nas plantas sob 

estresse salino, estão a proteína D2 do PSII, ferredoxina-NADP-redutase, 

feredoxina-1, OEE2, proteína de ligação a clorofila a/b e a subunidade menor da 

RubisCO. A proteína D2 é severamente prejudicada em condições de estresse e a 

diminuição em sua abundância e da proteína OEE2 indicam comprometimento do 

centro de reação do PSII (KOSOVÁ et al., 2013; WANG et al., 2014). A diminuição 

em abundância dessas proteínas mostra o impacto do estresse salino na cadeia 

transportadora de elétrons e na produção de compostos orgânicos, comprovando 

que, por mais que o cultivar seja tolerante, o estresse consegue induzir muitos 

danos à maquinaria fotossintética.  

A diminuição em abundância das proteínas da fotossíntese ocorre, 

geralmente, em plantas glicófitas sob estresse salino. No geral, o que se encontra  é 

que, em glicófitas, a taxa de fotossíntese e assimilação de CO2 são diminuídas com 

o estresse salino, enquanto que a maioria das halófitas  consegue manter a taxa 

fotossintética. As proteínas OEE, por exemplo,  mostram-se menos abundantes em 

cultivares sensíveis ao sal e à seca, como na batata AGHAEI et al., 2008), no trigo 

(GAO et al., 2011; RODZIEWICZ et al., 2014) e no feijão-comum (ZADRAŽNIK et al., 

2013), e outras glicófitas  acumularam as subunidades da RubisCO, a anidrase 

carbônica e a rubisCO ativase (PANG et al., 2010; CHAKRABORTY et al., 2011; 
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BANDEHAGH et al., 2011). Já em plantas halófitas, como a Kandelia candel, 

Physcomitrella patens e Porteresia coarcata, essas proteínas aumentaram em 

abundância, indicando sua importância nos mecanismos de tolerância ao sal 

(WANG et al., 2008; SENGUPTA & MAJUMDER, 2009; WANG et al., 2013; WANG 

et al., 2014). Entretando, na literatura é possível encontrar relatos de cultivares 

tolerantes à salinidade que diminuíram em abundância proteínas relacionadas à 

fotossíntese (WENDELBOE-NELSON & MORRIS, 2012; KOSOVÁ et al., 2013).  

Duas hipóteses podem ser propostas quando se discute a relação 

fotossíntese e resposta de defesa. A primeira é que quando a planta está sob 

estresse aumenta a demanda por energia e, assim, ocorre aumento na expressão 

de genes e acúmulo de proteínas relacionadas com a fotossíntese e com a produção 

de enegia para suprir a necessidade da planta, para que esta possa investir em 

respostas de defesa. A segunda é que a planta sob estresse prioriza a síntese de 

compostos de defesa, de forma que a taxa fotossintética e outros processos 

celulares seriam reduzidos como forma estratégica de lidar com o estresse 

(BOLTON, 2009). 

  Esses resultados indicam que o feijão-de-corda pode conseguir tolerar o 

estresse salino por meio da superacumulação de proteínas relacionadas com as 

etapas fotoquímicas e não fotoquímicas da fotossíntese durante o estresse salino. 

Isso pode ser uma das justificativas para explicar a tolerância à salinidade 

encontrada neste cultivar, tendo em vista que é capaz de superacumular proteínas 

relacionadas à todas as etapas da fotossíntese, da mesma forma que as plantas 

halófitas (KOSOVÁ et al., 2013; WANG et al., 2013; WANG et al., 2014; 

RODZIEWICZ et al., 2014). 

5.3.2  Proteínas relacionadas com a respiração e o metabolismo energético 

A indução de mudanças na abundância de proteínas para adquirir tolerância 

aos mais diversos tipos de estresse nas plantas  envolve redistribuição de energia 

para resposta de defesa. Porém,  as pesquisas, muitas vezes,  têm priorizado  os 

eventos de reconhecimento, sinalização e defesa, de forma que a abilidade de 

recrutar energia por meio de várias vias metabólicas primárias tem ficado em 

segundo plano (BOLTON, 2009). 
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A respiração é um processo metabólico no qual os compostos orgânicos 

reduzidos produzidos na fotossíntese são oxidados, de forma que parte da energia 

liberada é utilizada para produção de ATP, que é a fonte de energia utilizada pela 

célula, de acordo com a demanda da planta. Quando a planta se encontra sob 

condições de estresse, essa demanda por energia aumenta significativamente para 

que o organismo possa investir na produção de compostos de defesa. Assim, o 

metabolismo de carboidrato é intensificado por meio da glicólise e do ciclo do ácido 

tricarboxílico (TCA) (WANG  et al., 2014).  

No presente estudo foi mostrado que as proteínas relacionadas com eventos 

de respiração e metabolismo de energia correspondem a 9% das proteínas 

diferencialmente acumuladas. De acordo com o Apêndice 1,  23 proteínas foram 

superacumuladas e 8 diminuiram em abundância após 2 DPS e 25 foram 

superacumuladas e 4  diminuiram seus níveis de concentração após 6 DPS.  

Dentre as proteínas superacumuladas,  predominaram aquelas envolvidas 

com a glicólise, que são: a triosefosfato isomerase (que cataliza a interconversão 

reversível de diidroxiacetona fosfato e D-gliceraldeido-3-fosfato), a frutose-bifosfato 

aldolase (converte a hexose frutose-1,6-bifosfato em uma molécula de 

dihidroxiacetona fosfato e uma de gliceraldeído-3-fosfato), a 2,3-bifosfatoglicerato 

mutase (que cataliza a interconversão de 2-fosfo-D-glicerato em 3-fosfo-D-glicerato) 

e a piruvato desidrogenase (que cataliza a conversão do piruvato em Aceti-CoA e 

CO2). A glicólise é a etapa inicial da respiração celular onde a glicose será oxidada 

em uma série de reações formando 2 ATP, 2 NAD+ e 2 molécula de piruvato, que 

irão iniciar as reações no ciclo do ácido tricarboxilíco. 

Outras proteínas estão envolvidas com reações do ciclo do ácido 

tricarboxilíco, que é uma rota com finalidade de oxidar o Acetil-CoA gerado na última 

etapa da glicólise pela enzima piruvato desidrogenase, para produção de NADH2, 

NADH, FADH2, CO2 e GTP. Além disso, os compostos intermédiários desse ciclo 

podem ser utilizados nas vias biossintéticas de outros compostos. As proteínas 

encontradas envolvidas com esse ciclo foram 2 succinil-CoA ligases, citrato sintase, 

isocitrato desidrogenase e malato desidrogenase.  

Todos os elétrons acumulados na forma de NAD+, NADH, NADH2 e FADH2 na 

glicólise e no TCA serão utilizados na última etada da respiração, que é a cadeia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Diidroxiacetona_fosfato
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gliceraldeido-3-fosfato&action=edit&redlink=1
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transportadora de elétrons. Nessa etapa, os elétrons e prótons (H+) vão sendo 

transferidos por complexos de proteínas transmembranas, de forma que, no final, os 

elétrons são captados por moléculas de O2, produzindo H2O, e os prótons são 

bombeados para a região intermembrana da mitocôndria, onde criam uma força 

motriz para síntese de ATP.  

Nesse trabalho, várias proteínas com funções na cadeia transportadora de 

elétrons, como NADH-desigrodenase, citocromo oxidase, citocromo b6f e NADH-

ubiquinona-redutase, foram encontradas. Todas essas proteínas estão envolvidas 

com a transferência de elétrons e bombeamento de prótons para produção de 

energia. 

Também foram encontradas proteínas diretamente envolvidas na síntese de 

ATP e processo de fosforilação oxidativa, como várias subunidades da ATP sintase,  

ATPase vacuolar, H+ATPase vacuolar e Obg-ATPase. Como dito anteriormente, a 

resposta da planta à salinidade aumenta a demanda na produção de energia, então, 

o aumento na abundância de várias subunidades da ATP sintase tem sido  

encontrado em várias plantas tolerantes a sal e em halófitas como Aster tripolium L., 

Kandelia candel, Thellungiella  halophila e Suaeda salsa (PANG et al., 2010; 

GEISSLER et al., 2010; LI et al., 2011; KOSOVÁ et al., 2013; WANG et al., 

2014).Outros exemplos na literatura também mostram cultivares de plantas 

tolerantes ao sal que são capazes de induzir aumento na respiração, diferentemente 

dos cultivares sensíveis da mesma espécie, como na soja (MA et al., 2012), no 

sorgo (SWAMI et al., 2011) e no arroz (SARHADI et al., 2012).  

Além das proteínas envolvidas com metabolismo respiratório, também foram 

encontradas proteínas envolvidas com a fotorespiração, processo que ocorre devido  

à atividade carboxilase e oxigenase da rubisCO, de forma que esta enzima tem 

afinidade por CO2 e por O2. Com o estresse salino e o consequente fechamento dos 

estômatos, a concentração de CO2 interna é diminuída de forma que a relação 

CO2/O2 diminui. Assim, a atividade oxigenase da RubisCo aumenta. Para a planta, a 

desvantagem é que o processo reduz a fixação de CO2 e o crescimento das plantas. 

Entretanto, em uma situação de estresse, a fotorespiração funciona como um 

mecanismo de fotoproteção, pois remove o excesso de energia (ATP e NADPH) 

produzida na etapa fotoquímica da fotossíntese, evitando fotoinibição e ajudando na 
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recuperação da planta após o estresse (WINGLER et al., 2012). Dentre as proteínas 

envolvidas com a fotorespiração estão o translocador de glicolato/glicerato e a 

glicolato oxidase. 

Os dados encontrados, mostrando o aumento no metabolismo respiratório, 

comprova que o estresse salino força a remobilização de energia para que a planta 

consiga lidar com os danos do estresse (ZHANG et al., 2011, WANG et al., 2014). 

Juntamente com a amplificação das reações fotossintéticas, esses eventos 

garantem a produção contínua de ATP e NADPH necessários para tolerância do 

feijão-de-corda ao estresse salino, mostrando sua abilidade de lidar com o estresse, 

ajustando seu metabolismo energético. 

5.3.3 Proteínas relacionadas com o metabolismo de proteínas 

As mudanças na expressão gênica e adaptações a tolerância estão 

diretamente envolvidas com uma grande mudança no metabolismo de proteínas, 

seja de síntese ou de degradação, tendo em vista que elas têm papel crucial na 

tolerância ao estresse (KOSOVÁ et al., 2013). 

 O metabolismo de proteínas foi a classe que apresentou maior alteração em 

abundância em feijão-de-corda após imposição do estresse salino (Figura 6), 

representando 26% do total de proteinas, sendo composta por proteínas envolvidas 

na síntese, na degradação e no transporte de proteínas. 

 Dentre as proteínas envolvidas com a síntese proteica, foram encontrados os 

fatores de iniciação da tradução, fator de elongação Tu, fator de elongação 2, fator 

de elongação beta,  fatores de reciclagem do ribossomo, proteínas ribossomais 

(30S, 40S, 50S, 60S), proteínas envolvidas com a síntese de aminoácidos, como a 

cisteína sintetase, a argininina sintetase, a histidinol desidrogenase, a glutamina 

sintetase, a antranilato sintetase, dentre outras.  

O fator elongação Tu desempanha várias funções importantes na célula 

vegetal. Além de transportar o complexo aminoacil-tRNA do sítio ‘A’ do ribossomo 

durante a biossíntese de proteínas, ele também possui atividade chaperona e 

protege outras proteínas da agregação causada pelos estresses ambientais, 

facilitando a renaturação quando as condições favoráveis retornam. Além disso, 

também podem desempenhar atividade de proteína dissulfeto isomerase, 
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participando do processo de degradação no proteassoma, de proteínas com 

terminação amino bloqueada e podem elicitar sistema imune inato da planta, 

desencadeando resistência a diversos estresses. A propósito, vários estresses 

abióticos são capazes de induzir a superexpressão de genes EF-Tu (FU et al., 

2012). 

A proteína glutamina sintetase é essencial para assimilação de amônia e para 

biossíntese de glutamina, e a  cisteína sintetase é enzima chave para síntese de 

cisteína, que, por sua vez, é requerida para síntese de glutationa, que é um dos 

principais fatores de defesa da planta contra o estresse (KOPRIVA et al., 2004; 

ZADRAŽNIK et al., 2013). 

 O aumento na abundância relativa de vários fatores de iniciação e elongação, 

como os fatores de iniciação eucarióticos eIF3A, eEIF1B e eEF, foi  relatado em 

Arabdopsis thaliana em resposta ao sal (PANG et al., 2010), e profundas mudanças 

em diversas proteínas ribossomais (proteínas ribossomais 40S S2, S7, S24, S29; 

60S L15, L12, L13A, L29, L39) também têm sido encontradas em outras 

espécies(CHITTETI et al., 2007; KOSOVÁ et al., 2013, WANG et al., 2014; 

RODZIEWICZ et al., 2014. Halófitas, como Salicornea europaea e Thellungiella 

salsuginea, também mostraram aumento na abundância de várias 

aminotransferases, dentre elas a glumamina sintetase (WANG et al.,  2009; PANG et 

al., 2010), enquanto que cultivares sensíveis ao estresse salino da batata e de 

Arabdopsis thaliana apresentaram diminuição de concentração dessa enzima 

(NDIMBA et al., 2005;  AGHAEI et al., 2008). Todas essas mudanças contribuem 

para a síntese de proteínas de defesa, como estratégia para lidar com o estresse. 

 Além de proteínas envolvidas com  síntese, foram encontradas, também, 

muitas proteínas envolvidas com a degradação, dentre elas a ubiquitina ligase E3 e 

a E2, proteína contendo domínio UBA e UBX, protessoma  26S, protease 26S, 

protease clp, protease subtisilina e várias peptidases como aspartil aminopeptidase, 

puromicina aminopeptidase, glutamil endopeptidase, serina carboxoipeptidase, 

serina protease, dentre outras. 

O processo de degradação de proteínas é tão importante quanto o de síntese, 

para que ocorra  reciclagem celular, ativação de várias vias de defesa e 

manuntenção da homeostase celular (ZADRAŽNIK et al., 2013). As proteínas que 
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são danificadas pelo estresse, seja ele iônico, hídrico ou oxidativo, são degradadas 

por complexos do proteassoma e por enzimas proteolíticas (KUREPA et al., 2009). 

O proteassoma 26As, as ubiquitinas ligases E3 e E2 e a proteína contendo 

domínio UBA E UBX estão fortemente interligados em suas funções e a 

superprodução dessas proteínas indica que a célula, após o estresse, ativou a via 

proteolítica dependente de ubiquitinação, que está diretamente ligado com o 

crescimento e desenvolvimento vegetal e com a resposta a estresses abióticos 

(LYZENGA & STONE, 2012; SADANANDOM et al., 2012) .  

O sistema ubiquitina/proteassoma medeia a proteólise de proteínas e é um 

sistema essencial em eucariotos, controlando a abundância de inúmeras proteínas 

relacionadas com diversas vias metabólicas e de sinalização e degradando 

proteínas desnaturadas ou processadas erroneamente(VIERSTRA, 2009). Ele serve 

tanto para degradar ativadores, suprimindo a degradação de determinada proteína, 

como para degradar repressores de proteínas, ativando a expressão gênica (SPOEL 

et al., 2009). 

Nesse contexto, as proteínas ubiquitina ligase 3 são fatores chaves porque 

determinam a especificidade do substrato para ubiquitinação e, subsequente, 

degradação no proteassoma 26S (ZHANG et al., 2014) e várias foram relatadas 

estando envolvidas com a sinaliação da defesa (BERROCAL-LOBO et al., 2010; LU 

et al., 2011; HUA e VIERSTRA, 2011). Estudos têm revelado que essas proteínas 

possuem papel crítico na percepção de ácido salicílico (SA) e desencadeamento da 

resposta sistêmica adquirida (SAR),  devido à proteólise do NPR1 

(“NONEXPRESSER OF PR GENES 1”), um regulador chave da imunidade vegetal 

por meio de uma cascata de reações envolvendo múltiplos fatores de transcrição 

(SPOEL et al., 2009). 

O aumento da degradação de protéinas já foi relatado em vários trabalhos em 

condições de estresse salino (KOSOVÁ et al., 2013, WANG et al., 2014) e de 

estresse hídrico  (ZADRAŽNIK et al., 2013), mostrando que essa resposta da planta 

é comum a ambas condições. A superexpressão do  gene da ubiquitina ligase E3 

em milho aumentou a tolerância à seca, regulando a abertura estomática e 

diminuindo a quantidade de  EROs por meio da indução do sistema antioxidante 

(LIU et al., 2013). Em resposta ao estresse salino, ocorreu aumento na abundância 
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da subunidade alfa do proteassoma tipo 6 em Suaeda aegyptiaca (ASKARI et al., 

2006), em arroz ocorreu aumento da subunidade alfa do proteassoma 20S (DOOKI 

et al., 2006), na halófita Kandelia candel houve aumento da subunidade beta do 

proteassoma tipo 6 e 9 (WANG et al., 2014), em soja aumentou a proteína de 

ligação Tat, que é um component do protessoma 26S (MA et al., 212), e em Setaria  

italica e em Salicornia europaea houve aumento do protessoma 

26S(VEERANAGAMALLAIAH et al., 2008; WANG et al., 2009).  

As proteases  subtilisina similares são proteínas serínicas que podem possuir 

atividades  similares às capases em animais, possuindo importante papel na indução 

da morte celular programada (PCD) em plantas (VARTAPETIAN et al., 2011) e que, 

além do papel de degradação, podem possuir funções bem específicas no 

desenvolvimento da planta e nas cascatas de sinalização (RAUTENGARTEN et al., 

2005; SCHALLE; 2004).  

Outras proteases, como aspartil aminopeptidase, puromicina aminopeptidase, 

glutamil endopeptidase, serina carboxoipeptidase, dentre diversas outras, também 

foram identificadas. Em geral, as proteases vegetais estão relacionadas com 

diversas funções, como: remover proteínas anormais, modificadas ou mal-

enoveladas; renovar o suprimento de aminoácidos necessários para síntese de 

novas proteínas; contribuir na maturação de proteínas por meio de clivagens 

limitadas a regiões específicas; controlar o metabolismo e a homeostase, reduzindo 

a abundância de proteínas chaves em determinadas processos ou de proteínas 

regulatórias e clivar peptídeos sinais de  proteínas para que estas possam atuar em 

organelas específicas (VIERSTRA et al., 1996). Assim, essas proteínas podem 

partiicipar de sofisticados mecanismos moleculares globais relacionados com 

desenvolvimento, crescimento, germinação, morfogênese, senescência, PCD e 

defesa vegetal (PALMA et al., 2002). 

5.3.4 Proteínas relacionadas com a homeostase redox, defesa e resposta ao 

estresse 

 Uma das principais causas para acúmulo excessivo de EROs é a ocorrência 

de um distúrbio na fisiologia celular, devido ao ataque de um patógeno ou 

submissão a um estresse abiótico, como o estresse salino, causando desequilíbrio 

entre a produção e eliminação desses compostos (DEMIDCHIK, 2015). 
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 O estresse salino induz o fechamento estomático, com redução da 

disponibilidade de CO2 às folhas e inibição da fixação do carbono, de forma que os 

cloroplastos são expostos a excessivas energias de excitação que aumentam a 

produção e acúmulo de EROs, que, por sua vez, podem causar muitos danos 

celulares,  oxidando lipídeos, proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos (AHMAD, 

2010a; 2010b). Além disso, a menor relação CO2/O2  e a consequente indução da 

fotorespiração também contribuem no acúmulo de EROs. 

Por serem seres sésseis, as plantas tiveram que desenvolver sofisticados 

sistemas de defesa e adaptação para sobreviverem a condições adversas. Ao longo 

da evolução, elas desenvolveram estratégias bioquímicas eficientes que as 

capacitaram a evitar e amenizar os efeitos negativos do estresse oxidativo como, por 

exemplo, a produção de sistemas enzimáticos e não enzimáticos de remoção das 

EROs (GILL & TUTEJA, 2010). 

 Nesse estudo, diversas proteínas envolvidas no sistema enzimático de 

remoção de EROs e com papel na homeostase redox foram identificadas, dentre 

elas: leghemoglobina redutase, peroxiredoxinas, glutaredoxinas, glutationa 

peroxidases, catalases, tioredoxinas, 2-cis-peroxirredoxina,  dissulfeto isomerase, 

dentre outras. De forma similar às mudanças metabólicas, os danos do estresse 

oxidativo geralmente ocorrem mais em glicófitas que em halófitas. Esses resultados 

são consistentes com profundas alterações no metabolismo energético e com 

aumento nos riscos de danos oxidativos em plantas estressadas com sal (KOSOVÁ 

et al., 2013).  

Em relação às proteínas relacionadas com a defesa, foram identificados 

inibidores de proteases, proteínas relacionadas à patogênese (PR-proteínas), 

defensinas, proteínas transferidoras de lipídeo, MLP-like protein (do inglês: major 

latex protein), isoflavona redutase, SGT1-2, S1-1, beta cianoalanina sintase, 

metacaspase, dentre outras, que atuam na remoção de compostos tóxicos, na 

indução da  PCD e na indução de outros eventos de defesa. Além disso, sob 

estresse salino, o cultivar CE-31 acumulou diversas outras proteínas com funções 

protetoras, como chaperonas, peptidil-prolil-isomerases, proteínas de choque 

térmico (HSPs), endoplasminas, dehidrinas, glutationa S- transferase, proteínas 

CPRD (do inglês: cowpea clones responsive to dehydration), dentre outras 
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(Apêndice 1), que previnem a agregação de proteínas desnaturadas pelo estresse e 

facilitam o re-empacotamento de proteínas para restaurar suas funções biológicas 

nativas (ZHANG et al., 2012). 

Diversos estudos mostram que o acúmulo de EROs resulta no aumento da 

abundância relativa de tioredoxinas, glutationa-S-transferase, proteína  dissulfeto 

isomerase, enzimas removedoras de EROs como catalase (CAT), dismutase de 

superóxido (SOD), ascorbato peroxidase (APX) e glutationa peroxidase (GPX), e 

outras proteínas envolvidas na manutenção do estado redox (DEMIDCHIK, 2015; 

PANG et al., 2010; DOOKI et al., 2006; KIM et al., 2005; ,KUMAR et al., 2011; 

AGHAEI et al., 2008; GEISSLER et al., 2010; WANG et al., 2014; SUGIMOTO & 

TAKEDA, 2009; KAV et al., 2004;   CHEN et al., 2009) 

Diversas PR-proteínas como, PR5, PR10, TSI-1, proteína elicitora e  β-

glicosidases têm sido encontradas sendo induzidas pela salinidade (PANG et al., 

2010; CARUSO et al., 2008; JELLOULI et al., 2008; SUIGMOTO et al., 2009; 

AGHAEI et al., 2008). Estudos proteômicos têm mostrado que muitas PR-proteínas 

são acumuladas em folhas de plantas de tabaco cultivadas sob condições salinas 

(DANI et al., 2005) e confirmam que a abundância de proteínas de choque térmico 

aumenta em resposta ao estresse salino em diversas variedades de planta 

tolerantes ao estresse, como pepino, milho, tomate e em Aster tripolium L. 

(GEISSLER et al., 2010; DU et al., 2010; ZÖRB  et al., 2009; MANAA et al., 2011).  

Outras proteínas responsivas ao estresse são as germinas-like (GLP), que 

possuem importante papel na embriogênese vegetal e podem apresentar atividade 

oxalato oxidase e de SOD (KOSOVÁ et al., 2013). Interessantemente, nesse 

presente estudo, foi encontrado que tanto a SOD como proteínas germina- similares 

diminuíram em abundância ou não foram encontradas após indução do estresse 

salino. Uma das hipóteses seria o fato de que, por mais que as proteínas SOD 

atuem no sistema antioxidante, elas acabam contribuindo no acúmulo de H2O2, pois 

catalizam a transformação do superóxido em O2 e H2O2. Entretanto, para a célula, 

isso não é vantajoso, de forma que, assim, ela investe no acúmulo de proteínas que 

desintoxifiquem a célula e eliminem o excesso de H2O2. Já as germinas estão 

envolvidas em vários aspectos do desenvolvimento vegetal, como defesa e 

desenvolvimento embriogênico, e são responsivas tanto a estresses bióticos como 
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abióticos (CALISKAN, 2011). Foi reportado que germinas de alguns cereais 

possuem atividade de oxalato oxidase (LANE et al., 1993), enzima que também gera 

H2O2 por meio da degradação do ácido oxálico.  Outra proteína germina- similar 

isolada de Barbula unguiculata mostrou possuir atividade superóxido dismutase 

(YAMAHARA et al., 1999). Assim, a diminuição em abundância dessas proteínas 

pode ser uma tentativa de reduzir a concentração de H2O2 no feijão-de-corda. 

5.3.5 Proteínas relacionadas com a osmoproteção 

 Uma das principais estratégias que as plantas utilizam para responder aos 

efeitos do estresse osmótico é o ajuste do potencial hídrico intracelular, diminuindo, 

assim, as diferenças entre os potenciais osmóticos entre o solo e as raízes. Esse 

mecanismo de ajuste osmótico possui importante papel na prevenção da 

desidratação em plantas, da perda de turgor das células-guardas e da plasmólise 

celular (KOSOVÁ et al., 2013),  estando relacionado com o acúmulo de compostos 

osmoticamente ativos.  

Para a célula, seria energeticamente menos dispendioso acumular íons de 

sais no citoplasma, entretanto, esse acúmulo promove muitos danos, como a 

degradação e inativação de muitas enzimas intracelulares. Assim, as plantas 

usualmente induzem a biossíntese de diversos compostos orgânicos hidrofílicos de 

baixa massa molecular como: compostos contendo nitrogênio (prolina, ácido 

glutâmico, glicina etc.), compostos quartenários de amônio (betaína e glicina 

betaína) ou poliaminas (espermina, espermidina, putrescina etc.); de diversos 

polialcóois de cadeia linear (D-ononitol, myo-inositol) ou de açúcares, como: glicose, 

frutose, trealose, rafinose, dentre outros (KOSOVÁ et al., 2013; MUNNS, 2005). 

Outra possibilidade é o acúmulo de proteínas da superfamília LEA, como as 

dehidrinas, que não só diminuem o potencial osmótico, como também protegem 

outros componentes celulares dos efeitos adversos da desidratação (KOSOVÁ et al., 

2010). Todos esses mecanismos de ajuste osmótico são bem conhecidos e 

descritos em plantas para lidar com efeitos negativos do estresse salino. 

O feijão-de-corda cv. CE-31 aparenta empregar o mecanismo de 

osmoproteção para sobreviver ao estresse salino, tendo em vista que diversas 

proteínas envolvidas na biossíntese de osmólitos foram identificadas (Apêndice 1), 

como: acetilornitina aminotransferase, aspartato aminotransferase, aldeído 
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redutase/desidrogenase, fosfatase IMPL1, família de proteínas ricas em prolina, 

serina hidroximetiltransferase, glutamina sintase e betaína aldeído desidrogenase, 

que são responsáveis pela produção de prolina, glicina, glicina betaína, inositol, 

glicose, sorbitol, glicina e glutamato. 

A prolina já é conhecida por possuir um papel crucial no ajuste osmótico e 

papéis alternativos têm sido sugeridos, como osmólito removedor de EROs e 

atuando como tampão redox ou chaperona molecular, estabilizando proteínas 

durante condições de estresse (ASHRAF et al., 2007; VERBRUGGEN et al., 2008).  

De forma similar à prolina, a glicina betaína é um osmólito orgânico sintetizado por 

diversas famílias de plantas para balancear o potencial osmótico durante salinidade. 

Existem evidências de que esse osmólito também está envolvido com proteção de 

importantes enzimas e de estruturas da membrana (GUINN et al., 2011;  RAZA et 

al., 2007). 

 O aumento na quantidade da enzima glutamina sintase (GS) e de proteínas 

envolvidas na síntese de prolina foram encontradas na halófita Thellungiella, não só 

sob condições salinas, mas, também, em condições controle (TAJI et al., 2004; 

GONG et al., 2005; KANT et al., 2006), e acúmulo de prolina livre foi reportado em 

Pisum sativum (NAJAFI  et  al.,  2006),  Brassica  juncea  (RAIS et  al.,  2013)  e 

Triticum  aestivum  (ASHFAQUE  et  al.,  2014). Outros estudos mostraram que 

aplicação exógena de prolina e glicina betaína aumentou a tolerância da planta ao 

dano oxidativo induzido pelo sal por meio da intensificação do sistema de defesa e 

antioxidante (DEINLEIN et al., 2014; IQBALA et al., 2014; HASANUZZAMAN et al., 

2014).  

Com esses resultados, mostramos que esse cultivar CE-31 percebe os danos 

negativos do estresse oxidativo e é capaz de responder ativamente, acumulando 

essas moléculas que podem proteger e ajudar o feijão-de-corda a diminuir o 

potencial hídrico, evitando desidratação celular e permitindo a sobrevivência da 

planta.  

5.3.6 Proteínas relacionadas com o metabolismo de fitohormônios 

Fitohormônios têm sido relatados como moléculas que podem influenciar na 

tolerância vegetal à salinidade por meio de modulação de diversos processos 
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fisiológicos e mecanismos bioquímicos, que levam à adaptação das plantas à 

condições desfavoráveis e à mudanças na abundância de diversas proteínas 

(FATMA  et  al., 2013) .Essas moléculas possuem importante papel na regulação 

dos processos de desenvolvimento das plantas sob estresses abióticos, erradicando 

ou reduzindo seus efeitos negativos (BARTOLI et al., 2013), e vêm sendo 

consideradas como uma novo meio de melhorar a qualidade da tolerância ao 

estresse em plantas, aliviando os danos do estresse e aumento a qualidade e a 

produtividade dos cultivares (QIU et al., 2014; IQBALA et al., 2014). 

Nas condições desse estudo, fitohormônios como ácido absísico (ABA), ácido 

jasmônico (JA) e etileno (ET) aparentam estar diretamente relacionados com 

estresse salino, tendo em vista que algumas enzimas envolvidas em processos que 

são chaves na síntese desses hormônios aumentaram em abundância 

significativamente após o estresse.  As enzimas identificadas relacionadas com 

síntese de JA foram: lipoxigenase (CPRD46), hidroperóxido liase, peroxisomal-

cetoacil-CoA tiolase e aleno óxido ciclase. Envolvidas na síntese de etileno, foram 

encontradas a 1-aminociclopropano-1-carboxilato oxidase e 1-aminociclopropano-1-

carboxilato deaminase, e, na síntese de ABA, a carotenóide dioxigenase.  

O ABA é um hormônio de estresse que regula muitos processos fisiológicos e 

tem papel crítico na regulação do status hídrico vegetal, controlando a perda de 

água das folhas, por meio da abertura e fechamento dos estômatos, e na indução de 

genes e proteínas envolvidos na tolerância à desidratação (ZHANG et al., 2006). 

Esses mecanismos de atuação do ABA estão intrinsecamente relacionados com a 

sinalização por Ca2+, induzindo mudança na abundância de proteínas responsivas a 

ABA, que auxiliam na proteção da planta contra o estresse salino (KOSOVÁ et al., 

2013). 

O acúmulo de ABA tem sido observado em halófitas como Thellungiella 

salsuginea sob condições salinas (TAJI et al., 2004). Gurmani  et  al.  (2013) 

reportou que o hormônio ABA está relacionado com a redução do conteúdo de Na+ e 

Cl- e da razão Na+/K+, e com aumento no conteúdo de K+, Ca2+, prolina e açúcares 

solúveis em Oryza sativa.  Em Sorghum bicolor, o ABA atrasou os efeitos deletérios 

do NaCl e promoveu maior tolerância ao estresse iônico  (AMZALLAG  et  al.,1990; 

MAKELA  et  al.,  2003). 
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O hormônio etileno participa de muitos aspectos da biologia vegetal, como na 

germinação, dormência, amadurecimento, senescência, regulação do fechamento 

estomático e defesa contra estresses bióticos a abióticos (BLEECKER & KENDE, 

2000; LIN  et  al., 2009).  As vias de sinalização do etileno são cruciais para 

sobrevivência em condições ambientais adversas e sua indução sob condições 

salinas tem sido observada em muitas plantas (KHAN  et  al.,  2012;  IQBALA  et  al.,  

2014).  

Existem relatos de que o acúmulo de etileno conferiu tolerância ao sal em A. 

thaliana (GALVAN-AMPUDIA; 2013) e em Nicotiana tabaccum (WU  et  al.,  2008), 

que o conteúdo de etileno e prolina aumentou no cultivar Gimeza de Triticum 

aestivum sob estresse salino (EL-BASSIOUNY & BEKHETA,  2005) e que diferentes 

capacidades para sintetizar etileno em sementes de Stylosanthes  guianensis,   

Stylosanthes  humilis  e  Stylosanthes capitata  podem explicar as diferenças da 

tolerância ao estresse salino nessas três espécies (SILVA et al., 2014).  

O outro fitohormônio que aparenta ter importante papel na resposta ao sal no 

feijão-de-corda é o JA, que tem recebido muita atenção nos últimos anos porque 

também induz proteção ao estresse salino via transdução de sinais (TSONEV  et  

al.,  1998;  KHAN  &  KHAN,  2013). O JA pertence a um grupo de compostos 

denominados de oxilipinas, que são formados via oxigenação de ácidos graxos. A 

síntese se inicia nos cloroplastos, onde as lipoxigenases convertem o ácido linoleico 

em ácido hidroperóxilinoleico e é finalizada nos peroxissomos. 

O JA regula respostas de plantas à herbivoria, estresses mecânicos e 

patógenos necrotróficos, mediando reprogramação da expressão de genes 

relacionados com interação planta-patógeno (DEVOTO & TURNER, 2005; 

OVERMEYER  et  al.,  2003;  PAUWELS  et  al.,  2009), mas sua atuação na 

proteção da planta contra estresses abióticos também tem sido muito reportada, 

possuindo importante papel na proteção da planta sob estresse ambiental (CAO et 

al., 2009; TAKEUCHI et al., 2011;). Especialmente contra proteção ao estresse 

salino, muitos trabalhos comprovaram a relação direta entre a sinalização  pelo JA e 

a melhora na tolerância de plantas à salinidade (QIU et al., 2014; IQBALA et al., 

2014). 
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Por exemplo, A. thaliana aumentou seu conteúdo de JA sob condições de 

estresse salino (JIANG et al., 2007; PANG et al., 2010), a aplicação exógena de 

metil-jasmonato aumentou a resistência ao estresse salino em pimenta, aumentando 

a concentração de clorofila, comprimento da raiz e matéria fresca (REZAI et al.,  

2013), e, em trigo, o JA protegeu efetivamente as plantas do estresse salino, 

aumentando a atividade de enzimas antioxidantes e a concentração de compostos 

antioxidativos (QIU et al., 2014). 

Esses exemplos mostram a importância que esses fitohormônios possuem na 

resposta ao sal, em diversas plantas, e indica que eles podem atuar como moléculas 

fundamentais para ativação de fatores de transcrição, na modulação de genes de 

defesa e na transdução de sinais em feijão-de-corda, para tolerar o estresse salino. 

5.3.7 Proteínas relacionadas a sinalização celular 

A maioria dos dados acerca das vias de sinalização em resposta ao estresse 

salino  é relatada em abordagens genômicas e transcriptômicas, pois, em análises 

proteômicas, a identificação dessas proteínas é mais rara, tendo em vista que as 

proteínas relacionadas com eventos de sinalização geralmente possuem abundância 

menor em relação a outras proteínas citoplasmáticas, tornando difícil sua detecção 

por meio de técnicas mais  utilizadas, como os géis 2D-PAGE (KOSOVÁ et al., 

2013).  

Esse estudo, por utilizar uma abordagem livre de gel e, consequentemente, 

ter maior sensibilidade, permitiu a identificação de muitas proteínas relacionadas 

com sinalização celular, dentre elas: calmodulinas, proteínas de ligação ao cálcio, 

anexinas, 14-3-3, proteína de ativação de GTPase, proteínas de ligação a GTP do 

tipo Ras e proteínas contendo domínio zinco-finger-CCCH.  

 Calmodulinas, proteínas de ligação a cálcio e anexinas são fortemente 

relatadas como proteínas relacionadas ao estresse salino (CHENG et al., 2009; 

PANG et al., 2010, WANG et al., 2013; RODZIEWICZ et al., 2014). O sinal do 

estresse osmótico induzido pelo estresse salino é transduzido via cascata de MAP 

quinases, com várias etapas de fosforilação, e a sinalização por Ca2+ transduz um 

sinal da membrana plasmática para o núcleo, onde profundas mudanças são 

induzidas na expressão gênica (KOSOVÁ et al., 2013). Muitos aspectos do 
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crescimento e desenvolvimento da planta são mediados por Ca2+ e muitas 

adversidades ambientais são percebidas por receptores da membrana celular, 

ativando cascatas de sinalização por Ca2+ e resultando na regulação do acúmulo e 

atividade de proteínas (KUDLA et al., 2010; WEINL et al. 2009; LUAN, 2009; 

BATISTIC et al., 2012; DODD et al., 2010). Além disso, como citado do tópico 

anterior, a sinalização por Ca2+ está intrinsecamente relacionada com atuação de 

diversos hormônios. 

 A superexpressão de genes codificadores de Ca2+ mostrou induzir uma 

melhora no crescimento de importantes culturas após estresse salino, como arroz, 

maçã, cevada, tabaco e tomate (ROY et al., 2014). Além disso, há relatos de que os 

sinais de Ca2+ podem atuar como mensageiros secundários durante a sinalização do 

ABA (FINKELSTEIN et al., 2006). Em A. thaliana, já foi mostrado que o aumento do 

Na+ intracelular induz a sinalização por Ca2+, levando à ativação de vias de efluxo de 

Na+ ativas via SOS1/SOS2/SOS3 (LIU et al., 2000; SHI et al., 2000) e, em soja, foi 

mostrado que o cálcio aumenta a tolerância ao estresse salino via indução de 

transdução de sinais, transporte e energia, biossíntese de proteínas, inibição de 

proteólise, redistribuição das proteínas de reserva, indução de proteínas 

antioxidantes, acúmulo de metabólitos secundários, dentre outras respostas 

adaptativas (YINA et al., 2015).  

Outras proteínas de sinalização, como as de ligação a GTP do tipo Ras 

também são comumente identificadas por técnicas proteômicas em estudos de 

estresse salino e são envolvidas na transdução de sinais durante estresse via 

endocitose e tráfico de vesículas (JIANG et al., 2007; WANG et al., 2008; PANG et 

al., 2010).  

As proteínas 14-3-3 compõem uma classe de proteínas bastante conservadas 

e são relacionadas com numerosos processos biológicos, mostrando a 

multifuncionalidade dessa família ubíqua de proteínas (KLEPPE et al., 2011). Elas 

funcionam como homo- ou heterodímeros que se ligam a domínios fosforilados de 

peptídeos de diversas proteínas alvos, modulando a localização subcelular, 

atividade enzimática, interações proteína-proteína e proteólise do alvo (MOORHEAD 

et al., 1999; YAFFE et al., 1997; COTELLE et al., 2000; TZIVION et al., 2002).  

Lachaud et al. (2013) mostraram que essa classe de proteínas regula a proteína 
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quinase dependente de Ca2+ (CPK3), um componente chave de uma via que leva à 

PCD em plantas, processo que naturalmente ocorre em resposta a estresses 

abióticos. O primeiro gene 14-3-3 isolado de plantas foi identificado como um 

transcrito que acumulou em calos de arroz após estresse salino (KIDOU et al., 1993) 

e, desde então, muitos trabalhos reportaram a importância dessas moléculas 

sinalizadores durante o estresse salino, como o de Zhou et al. (2014), que relatou 

que essas moléculas se ligam e regulam a via SOS em Arabidopsis, uma via 

fundamental na homeostase de Na+ durante estresse salino, sendo uma importante 

reguladora da tolerância ao sal. 

 Os processos de sinalização envolvem cascatas de reações de transdução de 

sinais, com eventos de ativação e inibição de fatores de transcrição,  acúmulo e 

regulação da atividade de proteínas, sendo que, geralmente, as moléculas 

sinalizadores estão envolvidas com uma complexidade de diferentes processos 

biológicos. Com esse trabalho, mostramos que a cascata de sinalização por Ca2+ é 

fundamental para transdução do estresse salino no feijão-de-corda cv. CE-31, e 

outras moléculas sinalizadoras, como anexinas, Ras-GTPase, 14-3-3, também 

coordenam processos primordiais nessa tolerância ao sal. 

5.3.8 Proteínas relacionadas com outras funções 

Outras importantes categorias de proteínas identificadas como 

diferencialmente acumuladas em no feijão-de-corda, cv. CE-31, sob estresse salino, 

foram relacionadas com o metabolismo de RNA, de carboidrato e de lipídeos, 

transporte de íons, organização do citoesqueleto e do DNA, síntese da parede 

celular etc.  

O metabolismo de lipídeos compreende importantes processos metabólicos e 

o catabolismo dessas moléculas, geralmente, ocorre em resposta ao requerimento 

de energia, enquanto que o aumento em sua síntese está associado com os efeitos 

adversos do estresse osmótico, auxiliando na proteção da integridade da membrana 

e evitando efeitos negativos das Eros. Mudanças nessas classes de proteínas têm 

sido observadas em muitas halófitas e plantas tolerantes ao sal (PANG et al., 2010; 

WANG et al., 2014).  
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Proteínas relacionadas com a reorganização do citoesqueleo e com a síntese 

da parede celular podem ocorrer em resposta ao estresse mecânico induzido pelo 

sal, pois o desbalanço entre os potenciais hídricos do solo e das raízes leva a uma 

menor absorção de água e consequente desidratação celular, ocorrendo perda de 

turgor nas células-guardas e provocando intensa mudança na conformação da 

célula e volume do citoplasma. A capacidade das plantas de responder, 

adequadamente, a esse estresse mecânico é também um importante ajuste para 

lidar com o estresse salino (DU et al., 2010; SOBHANIAN et al., 2011; FATEHI et al., 

2012). Uma profunda reorganização do citoesqueleto, afetando o crescimento e o 

desenvolvimento da parede celular, e um aumento na abundância de proteínas de 

revestimento da membrana plasmática foram identificados na halófita Dunaliella 

salina (KATZ et al., 2007). A proteína remorina, também encontrada nesse presente 

estudo, é uma proteína vegetal filamentosa que pode se associar a lipídeos ou a 

membrana plasmática e que também auxilia na organização e manuntenção da 

integridade da membrana celular (CHENG et al., 2009). 

Nesse trabalho, também foi encontrado acúmulo de aquaporinas, que são 

canais na membrana celular que facilitam o transporte de água e pequenas 

moléculas neutras de quase todos os seres vivos, possuindo importantes funções 

em resposta a estímulos hormonais e ambientais (LI et al., 2014). Essas proteínas 

possuem papel na regulação hidráulica (SUTKA et al., 2011) e no transporte de 

nutrientes das raízes para as folhas (LI et al., 2011), e, recentemente, foi mostrado 

que possuem papel na resistência a diversos estresses (SIEFRITZ  et al., 2002) e na  

difusão de H2O2 na célula (BIENERT & CHAUMONT, 2014). 

Outra estratégia fundamental para sobreviver ao estresse salino é a 

capacidade de excluir ou compartimentalizar íons Na+
, que induzem um efeito tóxico 

e que podem inativar diversas enzimas citoplasmáticas. O cultivar CE-31 induziu 

acúmulo de proteínas envolvidas na compartimentalização de Na+: H+ ATPases 

vacuolares e frutose-bisfosfato aldolases (FBP aldolase). As proteínas V-ATPases 

podem sequestrar Na+ criando um potencial eletroquímico eficiente para energizar o 

tonoplasto da membrana, permitindo que os trocadores de íons promovam o influxo 

Na+ para o vacúolo e o efluxo de H+ para o citoplasma. Já as FBP aldolases podem 

interagir diretamente com as proteínas H+-ATPase do tonoplasto, ativando o 

transporte de íons (TADA & KASHIMURA, 2009; BARKLA et al., 2009). Na halófita 
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Bruguiera gymnorhiza, foi observado o desenvolvimento de vacúolos acoplado com 

um aumento na abundância de FBP aldolases (TADA & KASHIMURA, 2009). Em 

geral, plantas tolerantes ao sal se caracterizam pelos eficientes mecanismos de 

compartimentalização de íons em comparação com glicófitas, que geralmente 

falham nessa compartimentalização (MUNSS, 2002; 2005. 

 5.3.9  Esquema geral da resposta do feijão-de-corda  ao estresse salino 

Considerando todos os tópicos discutidos anteriormente, é notória a 

complexidade de respostas envolvidas durante  um estresse. Tomando como base a 

importância que todas as classes de proteínas detalhadas anteriormente possuem 

na tolerância ao estresse salino, a Figura 15 foi construída, na tentativa de fundir 

todos os resultados e criar um mecanismo de resposta do cv. CE-31  quando 

exposto a 200 mM de NaCl  por 2 e 6 dias consecutivos. 

Quando a planta é submetida ao estresse salino, ocorre indução de um 

estresse osmótico e íons Na+ são acumulados no citoplasma, induzindo a 

sinalização por Ca2+, que, por sua vez, induzirá mudanças na reprogramação da 

expressão de genes que codificam diferentes proteínas, ativando fatores de 

transcrição e regulando outros genes. Ainda nesse contexto, a sinalização 

desencadeada pelos fitohormônios JA, ET e ABA são de grande importância, 

contribuindo para tolerância ao estresse, ativando genes específicos. O estresse 

oxidativo gerado pelo acúmulo de EROs induz acúmulo de proteínas de remoção de 

EROs, de proteínas protetoras e de resposta ao estresse e de proteínas 

desintoxicantes, que irão amenizar os efeitos negativos do acúmulo dessas 

espécies.  Para lidar com o estresse osmótico, a planta investe no metabolismo de 

osmólitos e para evitar o acúmulo de íons Na+ no citoplasma e a consequente 

inativação de proteínas citoplasmáticas, a planta induz acúmulo de proteínas que 

atuam na compartimentalização desses íons, acumulando-os no vacúolo e 

garantindo a atividade das proteínas citosólicas. Para que tudo isso ocorra, a célula 

necessita de uma reserva energética, utilizando o metabolismo de carboidratos e de 

lipídeos, respiração, síntese de ATP e fotossíntese para, assim, induzir mudanças 

no metabolismo de proteínas, seja na síntese, na degradação ou no transporte 

destas. Em resposta ao estresse hídrico, ocorre ajuste da abertura dos estômatos 

para evitar perda de água, sendo esse processo diretamente relacionado com 

moléculas sinalizadoras e o fitormônio ABA. Em resposta ao estresse mecânico 



82 

 

induzido pelo estresse hídrico, proteínas envolvidas na síntese da membrana 

plasmática e na reorganização do citoplasma são acumuladas.  

  Todos esses processos participam da estratégia do CE-31 em tolerar o 

estresse salino ao qual foi submetido e garantir sua sobrevivência.  
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                  Figura 15 - Esquema geral da resposta do feijão-de-corda  cv.CE-31 ao estresse salino 
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5.4  Proteoma  foliar  de feijão-de-corda, cv. CE-31, nas condições 

controle e infectado com CPSMV 

O  entendimento das mudanças no expressão de proteínas durante a 

infecção viral fornece importantes informações sobre os processos envolvidos  

nessa interação. Assim, foi analisado o proteoma do feijão-de-corda, cv. CE-31, 

durante interação compatível com CPSMV. A análise da relação entre os vírus 

e seus hospedeiros são, geralmente, complicadas devido ao caráter 

progressivo da infecção, de forma que o tempo relativo de replicação nas 

células isoladas pode ser de algumas horas, enquanto que o tempo requerido 

para que mudanças no fenótipo sejam percebidas e os sintomas sejam 

visualizados pode ser de dias ou semanas (DOLJA et al., 1992; HAVELDA & 

MAULE, 2000). Assim, para o presente trabalho, foram escolhidos dois tempos, 

um antes do aparecimento dos sintomas e outro mais tardio, quando os 

sintomas já estavam bem estabelecidos. 

  Após a análise dos perfis obtidos, 281 e 225 delas se mostraram 

diferencialmente representadas no 2° e 6° DPV, respectivamente, comparando 

o grupo de plantas infectado com o CPSMV e o controle. 

 Das 281 proteínas diferencialmente  representadas no 2° DPV, 42 

estavam no controle e não foram identificadas no grupo inoculado, 169 

diminuíram  em abundância, 18 não estavam presentes no controle e foram 

identificadas no grupo inoculado e 52 aumentaram  em abundância. Dessa 

forma, foi considerado que, no 2° DPV, 75% das proteínas diminuiram em 

abundância e 25%  acumularam (Figura 16). 

 Já no 6° DPV, das 225 proteínas diferencialmente representadas, 5 

estavam presentes no controle e não foram identificadas no grupo inoculado, 

40 diminuíram em  abundância, 47 não estavam presentes no controle e foram 

identificadas no grupo inoculado e 133 aumentaram em abundância.  Assim, no 

6° DPV, 20% das proteínas  acumularam e 80% diminuiram seus níveis 

(Figura 16). 
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Figura 16- Número de proteínas diferencialmente  representadas em folhas primárias do feijão-
de-corda, cv. CE-31, após infecção com o CPSMV. ) Proteínas ausentes no controle e 

presentes apenas nas plantas infectadas; ) Proteínas presentes apenas no controle e 

ausentes nas plantas infectadas; ) Proteínas  presentes tanto no grupo controle  como  

infectado, mas diferentes em abundância; ) Proteínas que diminuiram em abundância; ) 
Proteínas  que aumentaram em abundância 

 

 

  

Esse resultado quantitativo mostra, claramente, haver diferença na 

abundância de proteínas entre os dois tempos analisados e indica que, no 

início da infecção, ou seja, no 2° DPV, antes do aparecimento dos sintomas 

característicos dessa doença, a maquinaria proteica da planta é bloqueada ou 

inibida, de forma que a maioria das proteínas (75%) diminuem em abundância. 

Esse fato pode ser fundamental para replicação e formação das assembleias 

virais no citoplasma, garantindo o acúmulo dessas partículas e permitindo a 

movimentação e a infecção sistêmica do vírus. No 6° DPV, entretanto, o quadro 

é revertido, de forma que 80% das proteínas do hospedeiro se acumulam. 

Apesar dessa aparente tentativa de responder à infecção observada no 6° 

DPV, a planta não consegue mais suspender os efeitos negativos induzidos 

pelo CPSMV, que já se espalhou por todo o organismo. 

Além da análise quantitativa, análise qualitativa  também foi realizada e 

as proteínas foram classificadas de acordo com o processo metabólico que 

2 DPV 6 DPV 
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desempenham no organismo vegetal. Baseado nesta classificação,  essa 

condição de estresse biótico induziu reprogramação da expressão de genes 

que codificam proteínas envolvidas em vários processos, sendo elas 

categorizados nas seguintes funções: fotossíntese; respiração e metabolismo 

energético; metabolismo de proteínas; homeostase redox; defesa; estresse; 

sinalização; metabolismo de RNA; outras funções; e proteínas cujas funções 

permanecem desconhecidas.  

Segundo essa classificação, 9% das proteínas diferencialmente 

acumuladas estão relacionadas com a fotossíntese, 9% com respiração e 

metabolismo energético, 26% com metabolismo de proteínas, 22% com 

homeostase redox, defesa ou resposta ao estresse, 4% com sinalização, 5% 

com metabolismo de RNA e 13% são proteínas não conhecidas ou não 

caracterizadas (Figura 17). 

A predição das funções de todas as proteínas responsivas ao CPSMV 

mostra a gama de funções do hospedeiro que são afetadas durante a infecção. 

Essa observação foi encontrada em outras interações compatíveis, como, por 

exemplo, Arabidopsis thaliana infectada com o vírus do mosaico do tabaco 

(TMV) (GOLEM & CULVER, 2003). 

Figura 17 -  Distribuição funcional das proteínas diferencialmente acumuladas em folhas 
primárias de feijão-de-corda, cv. CE-31, após infecção com o CPSMV 
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  Outra forma de representação da classificação funcional das proteínas 

está apresentada na (Figura 18), onde se destaca o número de proteínas cuja 

alteração está relacionada ao aumento  ou  diminuição  da  abundância  após 

infecção com CPSMV, nos dois tempos analisados. Esse resultado evidencia o 

que foi relatado anteriormente, ou seja, a maioria das proteínas com diminuição 

em abundância no início (2 DPV) da infecção, mas reversão dessa resposta no 

6° DPV, quando houve aumento em abundância  da maioria das proteinas 

identificadas. 

 De fato, é esperado que  houvesse diferenças entre os dois tempos 

estudados, pois para cada estágio do ciclo de vida do vírus são requeridos 

diferentes padrões de proteínas do hospedeiro, que devem estar em 

adequadas condições de tempo, concentração, localização e conformação. A 

capacidade dos vírus de recrutar proteínas do hospedeiro, de acordo com a 

progressão da infecção, é crucial para que ele complete seu ciclo de vida. 

Assim, as proteínas recrutadas na fase inicial da infecção,  quando ocorre 

replicação, diferem daquelas recrutadas durante a movimentação das 

partículas e propagação viral. Brizard et al. (2006), ao estudar arroz infectado 

pelo vírus RYMV, mostraram que as proteínas do hospedeiro recrutadas pelo 

vírus variam de acordo com o estágio da infecção, demonstrando recrutamento 

específico em 3 estágios críticos: 1 semana após infecção (início da infecção), 

2 semanas após infecção (replicação em folhas sistemicamente infectadas e 

aparecimento dos primeiros sintomas) e 3 semanas após infecção (final da 

replicação na variedade suscetível e desenvolvimento de outros sintomas 

característicos da doença). 
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Figura 18 - Classificação funcional  das proteínas  diferencialmente acumuladas  nas folhas  
primárias de feijão-de-corda, cv. CE-31, após infecção com o CPSMV. Barras verdes e 
vermelhas indicam o número de proteínas   que aumentaram e diminuiram em abundância, 
respectivamente. 

 

    

 5.4.1  O CPSMV induz shutoff durante interação compatível com  o feijão-

de-corda, cv. CE-31 

A inibição da expressão gênica ou da síntese de proteínas do 

hospedeiro associada com a replicação de vírus já foi relatada em outros 

trabalhos, tanto em plantas como em animais (ARANDA & MAULE; 1998).  
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A rápida síntese de grandes quantidades de ácidos nucleicos 

específicas dos vírus durante a replicação desvia recursos e energia do 

hospedeiro, causando distúrbios nos processos celulares normais. Os vírus, 

como parasitas intracelulares obrigatórios, necessitam da maquinaria do 

hospedeiro para sintetizar suas moléculas, de forma que acaba ocorrendo 

competição entre o hospedeiro e os vírus pela maquinaria proteica. Entretanto, 

já foi mostrado que  os vírus podem modificar a demanda do hospedeiro, 

induzindo   à diminuição da expressão de genes, causando o efeito conhecido 

como inativação (shutoff) dos genes do hospedeiro (ARANDA & MAULE; 

1998). 

Os mecanismos que provocam essa inativação de certos genes em 

plantas podem estar presentes numa gama de vírus ou podem ser bastante 

específicos, dependendo, assim, de interações moleculares entre produtos 

particulares de determinados vírus e de produtos codificados pelos genes do 

hospedeiro. Um exemplo de mecanismo geral de indução dessa inativação de 

certos genes é, por exemplo, a maior tolerância e estabilidade do RNA viral em 

relação ao mRNA do hospedeiro, após alterações nas concentrações de íons 

intracelulares induzidas pela infecção viral (GARRY et al., 1979). Outro 

exemplo de mecanismo geral parece estar relacionado à ativação de proteínas 

quinases dependentes de RNA de dupla fita (PKR), que parece ser uma 

resposta universal do hospedeiro contra a infecção viral (CRUM et al., 1988; 

SAMUEL, 1993). Nesse caso, a PKR, quando é ativada, fosforila a subunidade 

eIF-2, inativando a tradução e a síntese de proteínas, de forma que se espera 

que o acúmulo de uma ampla diversidade de proteínas sejam inibidas. 

Entretanto, tem sido proposto que os RNAs virais possuem maior afinidade 

pelas subunidades eIF-2 não fosforiladas, levando à tradução preferencial dos 

RNAs virais (FROLOV & SCHLESINGER, 1994) ou que alguns vírus podem 

inativar a resposta mediada por PKR (HE et al.,1997). 

 A indução da inativação da expressão de certos genes, entretanto, não 

necessariamente ocorre por meio da inibição direta da tradução em proteínas. 

Ela pode ocorrer por meio do bloqueio da transcrição, da maturação, do 

transporte núcleo-citoplasmático, da tradução ou da estabilidade dos mRNAs 

(ARANDA & MAULE; 1998). 
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Corroborando com os resultados obtidos nesse trabalho, entretanto, 

algumas proteínas podem escapar  do efeito inibidor de sua síntese, como 

ocorreu em ervilhas após infecção com PSbMV (vírus do mosaico da ervilha 

associado a semente),  já que a HSP70 e a poliubiquitina tiveram seus mRNAS 

acumulados, enquanto que vários genes tiveram sua expressão 

completamente inibida (ARANDA et al., 1996). Dentre as hipóteses para o 

porquê de algumas proteínas escaparem  da inibição de sua síntese está o fato 

delas poderem ser mais resistentes aos mecanismos de degradação, de serem 

úteis na replicação viral, de serem importantes na proteção do hospedeiro ou 

simplesmente se acumularem por meio de mecanismos indiretos da replicação 

viral (ARANDA & MAULE; 1998). 

O efeito inibitório (shutoff) da síntese proteica, sendo um mecanismo 

conservado evolutivamente, pode ser fundamental para replicação e 

perpetuação de muitos vírus.  Como o vírus PV (poliovírus) por exemplo, que 

teve capacidade de replicação bastante reduzida quando perdeu capacidade 

de induzir a inibição da síntese proteica (BENTON et al.,1995) ou o vírus HSV-

1 (vírus simples da herpes) mutante que perdeu a capacidade de induzir a 

inibição no hospedeiro no início da infecção e falhou na invasão e na 

colonização (STRELOW et al.,1997). Entretanto, como muitas moléculas 

envolvidas com esse bloqueio da síntese proteica possuem funções adicionais 

que são cruciais em outros processos, como replicação e movimentação, fica 

muito difícil mostrar, experimentalmente, ligação direta entre o índice de 

replicação viral e a inibição.  

Os efeitos negativos induzidos por essa redução no acúmulo de 

proteínas dependem se essa inibição é transiente ou permanente. Obviamente 

que a diminuição na abundância de diversas enzimas com funções em 

processos metabólicos chaves, como fotossíntese, respiração, homeostase 

redox, defesa, dentre outros, irá desencadear consequências negativas para o 

organismo vegetal, pois ocorrerá um distúrbio no funcionamento normal da 

célula. Entretanto, para o vírus, não é vantajoso induzir tantos efeitos negativos 

no hospedeiro, pois, além dele necessitar do tecido vegetal vivo para se manter 

vivo também, a indução da necrose celular e morte do hospedeiro não é uma 

boa estratégia para que ele se perpetue e se propague, já que assim, tanto ele 
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não consegue infectar outros organismos como também a planta não se torna 

atraente para vetores que possam carrear o vírus para outros hospedeiros. 

Com isso, se formula a hipótese de que a inibição transiente no acúmulo 

de certas proteínas em V. unguiculata, durante a fase inicial da infecção pelo 

CPSMV encontrada nesse trabalho, pode ser crucial para o estabelecimento da 

doença e para consequente suscetibilidade do cultivar estudado. No 6° DPV, o 

a inibição do acúmulo de proteínas não ocorre mais e a planta já consegue 

ativar suas repostas de defesa para tentar amenizar os efeitos negativos da 

infecção viral. Entretanto, como as partículas virais já se acumularam e 

iniciaram a infecção sistêmica, a defesa não é efetiva e a interação compatível 

já foi estabelecida. 

Em pepino infectado com CMV (vírus do mosaico do pepino), também foi 

observada essa inibição (HAVELDA & MAULE, 2000). Por meio de técnicas de 

hibridização in situ e imunohistoquímica, Wang & Maule (1995) mostraram que 

10 diferentes genes celulares tiveram sua expressão completamente inibida, 

tendo sido esse processo associado com a replicação do vírus PSbMV em 

cotilédones de ervilhas. Em Arabidopsis infectada com TMV (vírus do mosaico 

do tabaco), foi mostrado, por análise de microarranjos (microarray) que 35 de 

53 genes regulados durante a infecção foram reprimidos (GOLEM & CULVER, 

2003). Outros exemplos utilizando análises genéticas e bioquímicas mostraram 

que a protease 3C do vírus PV cliva fatores de transcrição nos sítios glutamina-

glicina, sendo diretamente responsável pela inibição da transcrição celular do 

hospedeiro (DASGUPTA et al., 2003).  

Enfim, a inibição do acúmulo de proteínas tem sido interpretado como 

um mecanismo empregado pelos vírus para redirecionar o fluxo de carbono 

para a síntese dos componentes virais. Segundo Aranda & Maule (1998), 

explicações alternativas como indução da repressão das respostas de estresse 

do hospedeiro e dos mecanismos de defesa também são possíveis. 
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5.4.2  Proteínas responsivas do feijão-de-corda, cv. CE-31, à infecção pelo 

CPSMV 

Como discutido anteriormente, o panorama de proteínas identificadas no 

feijão-de-corda, cv. CE-31, início da infecção (2 DPV) é bem diferente daquele 

quando os sintomas já estão bem estabelecidos e se propagando para outros 

tecidos (6 DPV). Especula-se que essas mudanças devem estar diretamente 

relacionadas com as necessidades dos vírus quando no hospedeiro e que a 

recuperação dos níveis proteicos  detectada no 6° DPV podem representar um 

efetivo mecanismo de tentativa de defesa  da planta ao longo do tempo, ou 

que, simplesmente, o CPSMV prefere induzir a inibição do acúmulo de 

proteínas nos novos tecidos vegetais, que ainda não foram infectados, 

deixando de reprimir os tecidos onde eles já conseguiram se replicar com 

sucesso. A maioria dos vírus de plantas não se replica continuamente, de 

forma que possuem uma ou mais fases de replicação determinadas (ZAITLIN, 

1987). Assim, pode ser que essa inibição seja utilizada apenas durante essas 

fases. 

Na tentativa de compreender melhor essas mudanças na reprogramação 

gênica e consequente alterações na síntese de proteínas, após infecção com 

CPSMV, nos tópicos a seguir serão discutidas algumas classes de proteínas 

com maiores detalhes. A lista de todas as proteínas que foram diferencialmente 

representadas em feijão de corda, cv. CE-31, após a infecção com CPSMV, 

nos dois tempos analisados, estão dispostas no Apêndice 2. 

5.4.3  Proteínas relacionadas com fotossíntese, respiração e metabolismo  

energético 

Muitos estudos têm revelado que as plantas infectadas com vírus são, 

geralmente, caracterizadas pela diminuição na taxa fotossintética, sugerindo 

que a fotossíntese seja uma das atividades mais reprimidas durante a resposta 

de defesa do hospedeiro (RAHOUTEI et al., 2000; SCHARTE et al., 2005; 

PINEDA et al., 2010). 

As proteínas relacionadas com a fotossíntese representam 9% de todas 

as proteínas diferencialmente acumuladas,  pois, no 2° DPV, 19 diminuíram em 
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abundância e 9 aumentaram,  enquanto, no 6° DPV, 13  aumentaram e apenas 

4 diminuíram em comparação com o grupo controle]. As proteínas relacionadas 

com O metabolismo energético e a fotossíntese também corresponderam a 9% 

das alterações, já que 13 delas diminuíram em abundância e 8  aumentaram, 

no 2° DPV,  enquanto 24 proteínas  mostraram aumento em abundância e 

apenas 2 diminuíram, no 6° DPV, em comparação com o grupo controle.  

  Tendo em vista que os sintomas começam a aparecer no 3° DPV, a 

repressão da síntese das proteínas da fotossíntese e do metabolismo 

energético no momento inicial da infecção pode ser fundamental para que a 

planta fique mais suscetível à infecção  pelo CPSMV e para que o vírus possa 

intensificar sua replicação e, consequentemente, induzir o aparecimento dos 

sintomas no organismo. Os sintomas clássicos causados pelos vírus de plantas 

em seus hospedeiros são mudanças na síntese de clorofila e rupturas na 

estrutura e função dos cloroplastos (GOODMAN et al., 1986),  sendo esses 

sintomas mais provavelmente induzidos por eventos secundários do que pela 

própria replicação do vírus em si (ZAITLIN et al., 1987), tendo em vista que o 

vírus necessita do organismo vivo e não seria vantagem induzir, diretamente, 

sintomas severos que possam causar a morte do hospedeiro.  

Não é inesperado que a infecção viral induza mudanças na fotossíntese, 

pois os sintomas comumente descritos desencadeados pelos vírus estão 

diretamente relacionados com aberrações nos cloroplastos, como presença de 

“mosaicos”, “ilhas verdes”, “folhas amareladas” ou clorose (MARTELLI & 

RUSSO, 1985). Existem evidências de que alguns vírus podem interagir, 

diretamente, com os cloroplastos e até mesmo entrar  nessas organelas 

(DIETZGEN et al., 1986; RAHOUTEI et al., 2000. Essas observações sugerem 

associação próxima entre alguns vírus e os cloroplastos, entretanto, pouco se 

sabe sobre a significância biológica dessa associação. Uma hipótese é que 

alguns RNAs virais podem ser sintetizados dentro dessas organelas, usando a 

maquinaria ribossomal dos cloroplastos, causando dramáticos efeitos na 

síntese de proteínas  normais nessas organelas (HIRAI & WILDMAN, 1969). 

Em plantas, as infecções patogênicas induzem alterações comuns e 

uma das mais importantes são as perturbações metabólicas. A defesa vegetal 
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contra patógenos também envolve síntese de muitos compostos e uso de 

grande quantidade de energia, de forma que reações catabólicas e/ou 

anabólicas são comumente utilizadas para produzir mais energia para essas 

reações bioquímicas (YANG et al., 2011). A repressão da síntese de proteínas 

envolvidas na  geração de energia em V. unguiculata, como consequência da 

infecção com CPSMV, pode ser  vantajosa para o vírus, pois enfraquece o 

metabolismo do hospedeiro, de forma que este pode investir menos em 

compostos de defesa para bloquear a ação do patógeno. 

Em A.  thaliana, genes relacionados com o funcionamento do 

cloroplasto, com a composição dos plastídeos e com o metabolismo 

energético, por exemplo, também foram reprimidos, resultando em sintomas de 

clorose (ELENA et al., 2011). O efeito da infecção viral na fotossíntese foi 

investigado em Nicotiana benthamiana Gray infectada com o PMMoV 

(vírus do mosqueado suave do pimentão) e PaMMoV (vírus do mosqueado 

suave do paprica),  sendo observado que tanto em folhas sintomáticas como 

assintomáticas o transporte de elétrons no fotossistema II (PSII) foi reduzido, 

as membranas dos tilacóides foram bastante afetadas e a síntese de proteínas 

OEC (do inglês: oxygen envolving complex)  foi reprimida (RAHOUTEI et al., 

2000). No estudo dos genes envolvidos na resposta ao vírus do mosaico da 

soja, foi mostrado, também, que a expressão do gene que codifica para a 

proteína ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase/oxigenase foi  reprimida(YANG et 

al., 2011). Em plantas de tomate suscetíveis, infectadas com vírus CMV, 

ocorreu repressão dos genes codificantes das proteínas do metabolismo 

primário, envolvidas na fotossíntese e na respiração (DI CARLI et al., 2010). 

Os resultados desse presente trabalho indicam que ocorreu inibição 

vírus-específica do metabolismo primário do feijão-de-corda, cv. CE-31, no 

inicio da infecção (2° DPV), sendo restaurado  no 6° DPV. 

5.4.4  Proteínas relacionadas com o metabolismo de proteínas 

  A classe das proteínas envolvidas com o metabolismo de proteínas foi a 

que mais apresentou alteração, representando 26% do total de proteínas cuja 

abundância foi modificada. Essa classe foi, também, uma das que mais 

apresentou repressão de seus genes correspondentes, pois, no 2° DPV, 16 
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mostraram acúmulo e 59  diminuíram em abundância, enquanto que, no 6° 

DPV, 38  se acumularam e 18 diminuíram em abundância 

 A repressão na síntese dessas proteínas corrobora o efeito da inibição 

do acúmulo de proteínas induzida pelo CPSMV, de forma que diminui a  

abundância das proteínas da planta. Dessa forma, os vírus podem diminuir a 

defesa do hospedeiro enquanto que, de alguma forma, favorece a síntese de 

suas próprias proteínas.   

 Além das proteínas envolvidas com a síntese proteica, merecem 

destaque, também, as proteínas envolvidas na sua degradação. Sistemas de 

ubiquitina-proteassoma (UPS) têm emergido como uma eficiente maquinaria de 

defesa contra vírus invasores (CITOVSKY et al., 2009; DIELEN et al., 2010). O 

protessoma 26S, que compõe o UPS, estão engajados na defesa contra vírus 

em quase todas as etapas do mecanismo de defesa (CITOVSKY et al., 2009; 

DIELEN et al., 2010). A inibição da expressão do gene da ubiquitina ligase E3, 

após infecção com vírus CaLCuV (virus enrolamento da folha repolho), 

pejudicou a defesa do hospedeiro (ASCENCIO-IBÁÑEZ et al., 2008). Além 

disso, os proteassomas medeiam a PCD, que é um mecanismo regulatório 

essencial em diversos fenômenos fisiológicos (PAJEROWSKA-MUKHTAR & 

DONG, 2009). Em plantas de tomate suscetíveis, por exemplo, a 

superexpressão  do gene que codifica a subunidade 26S levou tanto à indução 

da PCD como à ativação de PR-proteínas e à alteração na atividade de 

enzimas antioxidantes  (ADI et al., 2012).  

Na literatura, é bem relatado que os vírus podem influenciar a 

degradação de proteínas do hospedeiro, na intenção de reduzir sua defesa, 

reduzir a morte celular e, assim, promover a replicação viral (CITOVSKY et al., 

2009; COLLAZO et al., 2006). Dessa forma, reprimir proteínas envolvidas com 

ubiquitinação e com subunidades do proteassoma também favorece o 

estabelecimento da doença no  Feijão-de-corda, cv. CE-31. 

As proteínas relacionadas com transporte de proteínas também 

possuem importante papel na interação vírus-hospedeiro. Dentre as proteínas 

identificadas nesse trabalho relacionadas com essa função estão clatrinas, 

sintaxinas, TIC 62 e proteínas que ancoram ao poro nuclear. Entretanto, 
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algumas proteínas se destacaram como proteínas responsáveis pelo transporte 

do retículo endoplasmático (RE) para o complexo de golgi.  Cinco proteínas 

foram identificadas relacionadas com esse processo:  fator de ribosilação do 

ADP  e brefeldina A, que que tiveram a abundância diminuída, no 2° DPV, e 3 

proteínas de transporte similares a SEC que  aumentaram em abundância. 

Nas plantas, os canais membranosos que compõem os plasmodesmos, 

que estabelecem continuidade entre citoplasmas de células adjancentes e que 

são responsáveis pela movimentação viral célula-a-célula, são diretamente 

derivados do retículo endoplasmático que, por sua vez, está diretamente 

associado com microfilamentos de actina (BOEVINK, 1998; NEBENFUHR, 

1999; REICHEL  et al., 1999; MARTI et al., 2010; RITZENTHALER, 2011). 

Assim, pode haver uma íntima relação entre os centros de replicação virais 

associados ao RE e o movimento viral. O vírus TMV, por exemplo, se replica 

em vesículas membranosas associadas  aos compartimentos do RE, que se 

movem de célula-a-célula (KAWAKAMI et al., 2004) Também, foi mostrado que 

o vírus TEV (vírus da gravura do tabaco) está associado com vesículas do RE  

e com uma série de estruturas agregadas (SCHAAD et al., 1997) e que o vírus 

TuMV (vírus do mosaico do nabo)  necessita da via secretória mediada pelo RE 

para se propagar com sucesso (GRANGEON et al., 2012).  

Assim, com a identificação dessas proteínas diretamente relacionadas 

com   o transporte no complexo de golgi, juntamente com os diversos exemplos 

publicados na literatura, mostrando a relação entre o movimento viral guiado 

pelas proteínas MP, os canais do retículo endoplasmático e os microtúbulos, os 

resultados obtidos aqui sugerem que a movimentação viral do CPSMV entre 

células, durante a interação compatível com o cv. CE-31 de feijão-de-corda, 

pode ser guiada por esse mecanismo. 

5.4.5  Proteínas relacionadas com defesa, estresse e homeostase redox 

Essa classe de proteínas compõe a segunda classe com maior 

alteração, representando 22% do total.  No 2° DPV, apenas 14  proteínas 

aumentaram em abundância, enquanto 43  diminuíram.  No 6° DPV, o quadro 

se reverteu completamente, de forma que 46  aumentaram em abundância e 

apenas 11 diminuíram em comparação com o grupo controle. 
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De acordo com as discussões dos tópicos anteriores, fica claro, 

novamente, que o bloqueio da defesa e da proteção celular  no 2° DPV é uma 

grande vantagem para os vírus conseguir se replicar no início da infecção,  

sendo mais uma consequência da inibição da síntese de proteínas. Entretanto, 

algumas proteínas específicas chamaram atenção por possuírem papéis 

peculiares na interação da planta com os vírus e serão discutidas com maiores 

detalhes. 

Dentre as proteínas diferencialmente acumuladas relacionadas ao 

estresse biótico, diversas chaperonas, proteínas de choque térmico, peptidil-

prolil cis-trans isomerases, espermidina sintase 2, dentre outras, foram 

encontradas. Aumento da síntese de diversas chaperonas é  induzido durante 

a infecção viral, ou porque facilita a patogênese ou porque participa dos 

mecanismos de  resposta intracelular causados pela infecção (SULLIVAN & 

PIPAS, 2001; NECKERS  & TATU, 2008).  

O vírus necessitam de  chaperonas para auxilidar no correto 

enovelamento de suas próprias proteínas, tendo em vista que muitas delas 

podem ser mal formadas e gerar agregados, como consequência de diversas 

mutações produzidas durante a replicação (JOCKUSCH   et al., 2001). 

 Um fato que chamou atenção nesse trabalho foi a identificação de 3 

proteínas de choque térmico (heat shock) de 70 kDa,  no 6° DPV,  cuja 

abundância estava aumentada. Essas proteínas são um das principais classes 

de moléculas chaperona e possuem muitos papéis nas células eucarióticas, em 

resposta a estresses abióticos e também em resposta ao ataque de patógenos. 

A HSP70 e as HSP90 são componentes essenciais do mecanismo de defesa 

da resposta hipersensitiva (KANZAKI et al., 2003) e as HSP70 são induzidas 

em infecções virais, tanto em plantas como em animais (ARANDA & MAULE, 

1998; WHITHAM et al., 2003).  

Diversas plantas hospedeiras, como ervilha (Pisum sativum), N. 

benthamiana, abóbora (Cucurbita pepo), tabaco (Nicotiana tabacum) e 

Arabidopsis (ARANDA et al., 1996; ESCALER et al., 2000; HAVELDA & 

MAULE, 2000; JOCKUSCH et al., 2001; WHITHAM et al., 2003; APARICIO et 

al., 2005) induziram  à síntese de HSP70, após infecção viral. 
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 Embora o papel exato das HSP70 na resposta aos vírus não seja bem 

definido, ainda, é especulado que essas proteínas sejam requeridas durante a 

rápida maturação de proteínas virais e durante o turnover no curto ciclo de 

replicação. Além disso, existem evidências de que elas podem ter, também, 

papel no movimento célula-a-célula dos vírus. Prokhnevsky et al. (2002) 

mostraram que essas proteínas auxiliam no movimento de vírus membros da 

família Closteroviridae através dos plasmodesmos e Aoki et al. (2002) também 

mostraram que essas proteínas estão relacionadas com o tráfico intercelular, 

sendo requerida por outros vírus. 

Dentro do grupo das proteínas envolvidas com a defesa, importantes 

proteínas diretamente relacionadas com resposta ativa a patógenos foram 

encontradas: proteína contendo domínio com espiral enrolada ( “coiled-coil”); 

similares a endoglucanase 8; β-1,3-glunacases, proteínas de resistência a 

doenças, glutationa S-tranferase, proteína transferidora de lipídeo, 

metacaspase, proteína associada a membrana de 30 KDa, dentre outras.. 

No 2° DPV, a proteína metacaspase foi identificada como tendo sua 

abundância reduzida, o que, obviamente, confere vantagem à sobrevivência do 

vírus, tendo em vista que assim se evita a ativação da morte celular 

programada. Durante as repostas de defesa das plantas, a ativação da PCD e 

a indução da HR restringe a propagação do patógeno e ativa proteínas de 

defesa (COLLINGE & SLUSARENKO, 1987; SCHELER et al., 2014). O cv.  

CE-31, por ser suscetível ao CPSMV, não consegue induzir HR e restringir a 

propagação do  vírus pelos tecidos da planta,  a partir dos sítios iniciais de 

infecção.  De fato, esse presente trabalho mostrou que a interação compatível 

entre o CE-31 e o CPSMV  provocou a repressão da síntese de metacaspase, 

o que deve ser favorável  à distribuição sistêmica do CPSMV ao longo de toda 

planta. 

 As enzimas β-1,3-glucanases também possuem uma curiosa função na 

relação vírus-hospedeiro.  Elas são responsáveis pela degradação de calose,  

estrutura formada por β-1,3-glucanos, com papel fundamental para impedir a 

movimentação dos vírus.  



99 

 

Para  ter sucesso na infecção, os vírus  dependem da movimentação 

célula-a-célula, via plasmodemata, e da movimentação sistêmica via floema 

(CARRIGTON et al., 1996; GILBERTSON & LUCAS, 1996; SÉRON & HAENNI, 

1996; ZAVALIEV et al., 2011). Para a movimentação célula-a-célula, a maioria 

dos vírus  codifica proteínas de movimento (MP) que estão envolvidas no 

aumento das cavidades dos plasmodemos para que o material dos vírus possa 

se mover entra as células adjacentes (LUCAS, 1995; ZAMBRYSKI, 1995; 

ZAVALIEV et al., 2011; STORME & GEELEN, 2014). Nesse contexto, as 

moléculas de calose estão diretamente envolvidas, pois podem ser depositadas 

entre a membrana plasmática e a parede celular como um mecanismo de 

defesa estrutural da planta na tentativa de impedir a entrada e movimento 

sistêmico do vírus na planta. Como as enzimas β-1,3-glucanases, por sua vez, 

estão relacionadas com a degradação de calose,  aumento de sua síntese  

favorecem a infecção viral, contribuindo na degradação desses compostos que 

restringem propagação do patógeno. 

 Diversos trabalhos mostram a relação entre a deficiência na atividade β-

1,3-glucanases e o consequente aumento na deposição de calose, e 

decorrente restrição do movimento viral na planta, como  uma linhagem 

mutande de tabaco, deficiente em β-1,3-glucanase, por exemplo,  que 

apresentou menor suscetibilidade à infecção viral (BEFFA et al., 1996; 

IGLESIAS & MEINS, 2000), e em batata, quando o aumento na atividade 

dessas enzimas promoveu maior propagação do vírus PVTNTN (vírus da batata) 

(DOBNIK et al., 2013).  

Esses dados motram que os vírus podem utilizar, as vezes, a própria 

maquinaria de defesa do hospedeiro a seu favor, como é o caso das PR-

proteínas β-1,3-glucanases. Entretanto, nesse presente trabalho, essas 

proteínas foram reprimidas, o que é bastante negativo para os vírus e muito 

positivo para o hospedeiro.  

Outras proteínas que chamaram atenção nesse estudo foram as 

proteases serínicas.  No 6° DPV, foram identificadas 1 protease serínica  

similar à subtilisina,  cuja abundância foi aumentada, e 2 inibidores de 

proteases serínicas, que apresentaram diminuição em abundância. Na 
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literatura, existem exemplos de proteases serínicas com efetiva atividade 

antiviral, como a EF-SP1 e a EF-SP2 de Eisenia foetida (UEDAA et al., 2008; 

2011). Assim, pode ser que o acúmulo dessa protease serínica no cultivar 

suscetível de V. unguiculata, CE-31, quando infectado pelo CPSMV,  seja uma 

das tentativas da planta para diminuir a agressividade desse vírus.    

Além disso, recentes dados  mostraram que algumas proteases  

similares à subtilisina possuem atividade do tipo  

caspases, regulando a PCD durante o estresse abiótico (oxidativo e 

osmótico) e biótico (especialmente em infecções virais) (VARTAPETIAN et al., 

2011). Assim, pode ser que esse acúmulo também ocorra para restringir a 

propagação do patógeno com a indução da PCD e HR. 

Também, no 6° DPV, a proteína motor de interação com proteína de 

replicação do geminivírus, mostrou aumento de sua abundância nas plantas 

infectadas com o CPSMV em relação às plantas controles, indicando uma forte 

interação bioquímica entre o vírus e a planta hospedeira. Não existem relatos 

na literatura do papel exato que essa proteína exerce, muito menos em V. 

unguiculata. Entretanto, existem indícios de que corresponde a uma sequência 

codificadora de kinesina, que interage com a proteína Rep dos geminivírus 

(KONG & HANLEY-BOWDOIN, 2002). O vírus CPSMV pertence à família 

Comoviridae e não é um geminivírus. Esses dados indicam uma possível 

conservação na sequência dessa proteína entre as famílias de vírus. 

Por fim, outras proteínas de feijão-de-corda, cv. CE-31, com importantes 

funções na interação com os vírus, foram identificadas, como uma proteína 

vacuolar associada a triagem bem como uma proteína de 30 KDa e outra 

proteína catiônica, ambas associadas à membrana plasmática da planta. Essas 

3 proteínas estão associadas como responsivas a infecções virais segundo 

classificação do Gene Ontology, entretanto pouco se sabe sobre o  papel exato 

que elas desempenham nessa interação.  

Essa proteína de 30 KDa associada à membrana plasmática da planta, 

referida acima, também está relacionada com a organização de vesículas, em 

plantas,  no complexo de golgi,  e existem relatos de que a proteína catiônica, 
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também associada à membrana plasmática, possui importante papel na 

sinalização com Ca2+ e que também interage com outras proteínas, facilitando 

o movimento viral dentro da célula com funções na despolimerização dos 

microtúbulos (NAGASAKI et al., 2008; VIJAYAPALANI et al., 2012). Como 

todas essas proteínas estão associadas à membrana plasmática da planta 

hospedeira, e sendo proteínas de transporte, é possível que todas estejam 

relacionadas com o transporte dessas cargas virais dentro das células. Essas 

proteínas foram identificadas no 2° DPV e mostravam diminuição em 

abudância, quando comparadas com plantas controles. Tal comportamento 

pode significar uma possível estratégia da planta para prejudicar o movimento 

viral.  

Dentro do grupo das proteínas envolvidas com a homeostase redox, 

comparação de dados de plantas infectadas com o CPSMV com plantas 

controles, no 2° DPV, mostrou 2 proteínas com abundância aumentada e 15 

diminuída. Dentre as que foram acumuladas, estão a leghemoglobina redutase 

e a peroxidase 12 e dentre as que foram reduzidas estão 4 glutaredoxinas, 

glutatione peroxidase, peroxirredoxina, superóxido dismutase [Cu-Zn], 2-cis-

peroxirredoxina e tiorredoxinas. Já no 6° DPV, comparação entre plantas 

infectadas com o CPSMV e controles revelou que 8 proteínas mostraram 

aumento de sua síntese e apenas 2 diminuição. As proteínas que aumentaram 

em abundância foram a glutatione peroxidase, 2 peroxirredoxinas, tiorredoxina, 

2 glutarredoxinas, leghemoglobina redutase, nucleorredoxina, dentre outras, 

enquanto as que diminuiram foram a catalase 2 e uma tiorredoxina.  

 A inibição das proteinas antioxidantes não é tão positivo para o vírus, 

tendo em vista que elas são responsáveis por remover as EROs que, por sua 

vez, podem desencadear a resposta hipersensitiva e morte celular programada, 

restringindo a propagação do vírus.  

Mesmo com a inibição no acúmulo de proteínas induzida pelo CPSMV 

(“shutoff”), foi possível observar acúmulo de várias proteínas importantes para 

a defesa vegetal, tanto no 2° DPV como, principalmente, no 6° DPV. Muitas 

vezes, um organismo é considerado suscetível não porque não consiga 

responder, ativamente, a um estresse, mas sim porque não responde no tempo 
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adequado. Existem muitos exemplos de oganismos suscetíveis a diversas 

doenças que chegam a responder ao estresse com uma maior intensidade do 

que organismos resistentes, entretanto em um tempo tardio, de forma que não 

conseguem evitar o estabelecimento da doença. Nesse presente trabalho, foi 

observado que, no cv. CE-31 de feijão-de-corda, diversas proteínas, com 

papéis chaves na defesa vegetal, aumentaram em abundância quando em 

contato com o CPSMV. Entretanto, é possível que a quantidade dessas 

proteínas e/ou o momento (tempo) no qual elas tiveram suas sínteses 

aumentadas não foi adequado para impedir o establecimento da infecção viral 

na planta hospedeira.. 

Algumas proteínas que tiveram redução na síntese por indução do 

CPSMV também estão diretamente relacionadas com uma estratégia positiva 

para a defesa do hospedeiro, prejudicando o vírus. Como não se sabe, 

exatamente, como a indução dessa inibiçãoocorre, pode ser que a síntese 

dessas proteínas seja reduzida, inicialmente, porque a regulação da repressão 

de seus genes correspondentes não seja tão específica, de forma que pode 

haer altera a abundância de diversas classes de proteínas, mesmo daquelas 

que possam prejudicar o desenvolvimento dos vírus, ou simplesmente tenham 

sua síntese diminuídacomo estratégia vegetal para defesa.  

Todas esses resultados discutidos mostram a complexidade da 

interação compatível vírus-hospedeiro. As vezes, a interpretação desses 

sistemas de defesa se torna muito difícil pois, como discutido também por 

Havelda e Maule (2000), é tentador visualizar as mudanças identificadas no 

hospedeiro como eventos bioquímicos direcionados que garantem vantagens 

aos vírus ou aos hospedeiros. Entretanto, na realidade, o que acontece é um 

balanço mútuo entre a ativação das respostas de defesa do hospedeiro e a 

pressão seletiva do vírus para explorar o hospedeiro.  

5.4.6  Proteínas relacionadas com o metabolismo de RNA 

 Especialmente no estudo das interações entre vírus e plantas, a 

categoria de proteínas envolvidas no metabolismo de RNA do hospedeiro 

merece especial atenção, pois podem acionar mecanismos específico de 

defesa contra os vírus.  
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 Nesse estudo, 5% das proteínas foram identificadas como estando 

envolvidas no metabolismo de RNA, uma quantidade maior que a encontrada 

no estudo da resposta do cv. CE-31 ao estresse salino. No 2° DPV, apenas 2 

proteínas mostraram aumento em abundância, enquanto 13 diminuição, nas 

plantas infectadas com o CPSMV em relação aos controles.  No 6° DPV, 7 

proteínas aumentaram em abundância, mas nenhuma outra dentro dessa 

classe mostrou redução na síntese. 

 Essa classe foi, proporcionalmente, a que mais sofreu efeito da inibição 

da síntese proteica e isso reforça a importância que elas podem ter na defesa 

do hospedeiro contra o vírus. Dentre as proteínas encontradas, diversas 

ribonucleases, proteínas ricas em glicina de ligação ao RNA (Glycine-Rich-

RNA-binding-proteins, GR-RBP’s), fatores de  remoção de íntros dos mRNAs 

(splicing factors), proteínas de ligação ao stem-loop, entre outras.  

 Todas essas proteínas têm sido implicadas em funções celulares ligadas 

ao metabolismo de moléculas de mRNAs, como processamento, transporte, 

localização e estabilidade (SINGH et al., 2011). Existem relatos de que essas 

proteínas podem estar envolvidas com o silenciamento gênico pós 

transcricional (PGTS), que é utilizado por muitas plantas para reconhecer e se 

defender contra os vírus, sendo ativado para suprimir acúmulo de RNA de uma 

maneira sequência-específica (BAULCOMBE, 1996; DEPICKER & 

VANMONTAGU, 1997; CARRINGTON & WHITHAM, 1998). Ou seja, esse 

silenciamento é um processo de degradação de RNA dependente de 

homologia e ocorre por meio da síntese, pelo hospedeiro, de pequenas 

sequências de ácido nucleico complementares aos vírus, ocorrendo 

degradação da molécula ou bloqueio de sua tradução (LUCY et al., 2000). 

Esse mecanismo é o princípio da técnica do RNA de interferência, que, 

atualmente, tem sido intensamente utilizada para promover proteção de 

diversas plantas contra diversos patógenos, principalmente vírus 

(RAMEGOWDA et al., 2014; GALVEZ et al., 2014). 

 Apesar do PGTS ser considerado um mecanismo conservado e geral 

das plantas para se protegerem de vírus, estes patógenos podem induzir uma 

contra-defesa. É relatado na literatura que alguns vírus podem suprimir o PGTS 



104 

 

por meio da rápida replicação, rápida movimentação ou indução de um estado 

de silenciamento no hospedeiro, modificando tradução das proteínas de defesa 

(KASSCHAU & CARRINGTON, 1998). Por exemplo, os potivírus codificam 

duas proteínas acessórias, P1 e HC-PRO, e o vírus CMV codifica uma proteína 

2b, que funcionam como supressoras do silenciamento gênico contra o vírus 

(KASSCHAU & CARRINGTON, 1998). Já se sabe, também, que muitas dessas 

moléculas supressoras podem ser as responsáveis pela indução do repressão 

da síntese proteica no hospedeiro (KASSCHAU & CARRINGTON, 1998; LUCY 

et al., 2000). 

 Dessa forma, esses resultados indicam que a repressão da síntese de 

proteínas, que devem auxiliar a planta na defesa contra o vírus e inibir o 

mecanismo de silenciamento gênico, pode ser um dos principais fatores para a 

forte susceptibilidade do cultivar de feijão-de-corda, CE-31, estudado nesse 

trabalho. 

5.4.7  Proteínas relacionadas com sinalização e outras funções 

 As categoria das proteínas relacionadas com sinalização correspondem 

a 4% das proteínas alteradas. No 2° DPV foram identificadas 3 proteínas que 

aumetaram a abundância e 8 que diminuíram e, no 6º DPV,  7 que 

aumentaram a abundância e apenas 2 que diminuíram, quando comparadas ao 

grupo controle. Dentre as proteínas identificadas estão calmodulinas, proteínas 

de ligação ao cálcio, anexinas, fator de ligação a multiproteínas, proteínas com 

domínio de zinco CCCH , dentre outras. 

 Como mencionado anteriormente, esses mecanismos de sinalização 

estão relacionados com a ativação de diversos mecanismos de defesa na 

planta, atuando juntamente com sinalização de fitohormônios para que a planta 

consiga responder a diversos estresses. A sinalização mediada por Ca2+, por 

exemplo, conforme discutido no capítulo 1 e capítulo 2 dessa dissertação, está 

relacionado, diretamente, com sinalização das EROs e com ativação da HR e 

de PR-proteínas (HOK  et al., 2010; LAZNIEWSKA, 2012; GURURANI et al., 

2012; NEWMAN et al., 2013; SCHELER et al., 2014; SMÉKALOVÁ et al., 

2014). 
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Um fato interessante é que as mesmas classes de proteínas 

sinalizadoras foram alteradas no cv. CE-31 em resposta ao sal (mostrado no 

capítulo 2) e ao vírus CPSMV, mostrando que o organismo usa do mesmo 

arsenal sinalizador e que há ligação cruzada nessa transdução de sinais entre 

diferentes estresses, seja abiótico ou biótico. 

 Em relação às proteínas categorizada em outras funções, a comparação 

de plantas infectadas com o CPSMV com controles mostrou haver 9 proteínas 

que tiveram aumento em abundância e 20 diminuição, no 2° DPV, mas no 6° 

DPV, 28 e 5 aumentaram e diminuiram, respectivamente, em abundância. 

Nessa categoria estão proteínas relacionadas com biossíntese de lipídeos, 

metabolismo de carboidratos, síntese de parede celular, organização do 

citplasma, organização do DNA, dentre outras. 

No 2° DPV, a proteína pectinesterase foi identificada como tendo se 

acumulado nas plantas infectdas com o CPSMV. Essa enzima é conhecida por 

estar envolvida com modificação da parede celular já foi demonstrado que ela 

pode atuar estimulando defesa do hospedeiro, diretamente ou indiretamente 

(KOMBRINK  &  SOMSSICH, 1997; FELTON & EICHENSEER, 1999).  

O metabolismo de lipídeos também possui papel fundamental como 

reserva energética em reações catabólicas e na estabilização da membrana 

plasmática em reações anabólicas. Especialmente nas interações entre vírus e 

patógenos, existem evidências de que os vírus não só exploram a sinalização 

lipídica e induzem modificações nas membranas para beneficiar a própria 

movimentação entre as células, como, também, reprogramam a síntese, 

degradação e a compartimentalização durante replicação e outros eventos 

importantes do ciclo de vida viral (MAZZON & MERCER, 2014). 

Outras proteínas que estão muito relacionadas com a movimentação 

viral e que foram diferencialmente acumuladas nas plantas do cv. CE-31 

infectadas com o CPSMV, nesse trabalho, foram a kinesina, actina, patelina, 

titina e remorina. Além disso, um fator de despolimerização de actina foi 

encontrada como sendo acumulada no 6° DPV. Como discutido anteriormente 

em outros tópicos, a movimentação dos vírus está diretamente relacionada 

com a ligação das proteínas MP com canais membranosos do RE associados 
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com microtúbulos (BOEVINK, 1998; NEBENFUHR, 1999; REICHEL  et al., 

1999; MARTI et al., 2010; RITZENTHALER, 2011). Assim, essas proteínas 

podem ter importante papel na movimentação viral durante a infecção.  

 Da mesma forma que no 2° DPV as β-1,3-glucanases se mostraram com 

abundância reduzida em relação aos controles, fato este que influencia a 

deposição de calose e movimentação viral através dos plasmodemos (LUCAS, 

1995; ZAMBRYSKI, 1995; ZAVALIEV et al., 2011; STORME & GEELEN, 2014), 

a proteína do plasmodesmo de ligação a calose, que é responsável pela 

deposição de calose na parede celular, também se mostrou reduzida nesse 

mesmo tempo. Como já discutido anteriormente, a redução no acúmulo de β-

1,3-glucanases é positivo para a planta, mas, por outro lado, a redução no 

acúmulo da proteína de ligação à calose é positivo para a infecção viral. Isso 

pode explicar o porquê da diminuição da abundância das proteínas β-1,3-

glucanases não ter sido eficiente para proteção da planta. Mais uma vez, 

evidencia-se, aqui, a luta molecular entre o hospedeiro e o vírus. 

  A fosfoproteína fosfatase foi acumulada no 2° DPV, nas plantas 

infectadas com o CPSMV. Proteínas quinases e fosfatases são vitais na 

sinalização contra doenças (ZHANG & KLESSIG, 2001), pois controlam a 

fosforilação e desfosforilação de proteínas envolvidas na percepção do sinal e 

na sua subsequente transdução.  

 Por fim, proteínas relacionadas com o metabolismo de carboidratos 

foram as que mais sofreram alterações dentro do grupo com outras funções. 

Infecções virais comumente afetam a assimilação de carbono e o metabolismo 

de carboidratos em seus hospedeiros (TECSI et al., 1994; 1996; SHALITIN & 

WOLF, 2000; MOGHADDAM et al., 2012). Foi mostrado que o acúmulo de 

açúcares solúveis em plantas infectadas com TMV e PLRV (vírus do 

enrolamento foliar da batata), ou em plantas transgênicas que expressam 

proteínas virais, ocorreu como efeito indireto das proteínas MP do vírus 

(LUCAS et al., 1996; OLESINSKI et al., 1996; HERBERS et al., 1997). A 

princípio, o mecanismo aparenta ser um efeito das proteínas MP que interagem 

com plasmodesmos e auxiliam na movimentação viral e que, também, 

controlam o carregamento do floema em plantas infectadas, influenciando 
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processos como estocagem, translocação e partição de açúcares (LUCAS & 

GILBERTSON, 1994; BALACHANDRAN et al., 1995). O acúmulo de açúcares 

também pode estar envolvido na regulação gênica, levando à repressão de 

genes envolvidos na fotossíntese, como foi observado em tabaco infectado 

com o PLRV (HERBERS et al., 1997). 

5.4.8 Interpretação geral da resposta  do cv. CE-31 de feijão-de-corda à 

interação compatível com o CPSMV 

 Diante de todos os resultados discutidos aqui, pode-se concluir que a 

análise da interação compatível entre um vírus e seu hospedeiro é muito 

complexa e representa, na realidade, como dito anteriormente, um balanço 

mútuo entre repressão do acúmulo  de certas proteínas do hospedeiro e a 

ativação dos mecanismos de defesa para que a planta possa conter a invasão 

e a propagação viral. 

  A  Figura 19 foi construída na tentativa de fundir todos os resultados e 

criar um esquema  geral dos eventos que ocorrem após infecção do cv. CE-31 

de feijão-de-corda com o CPSMV. Um tempo inicial (2° DPV), antes do 

aparecimento dos sintomas da doença, e um período relativamente tardio pós-

infecção (6° DPV), quando o vírus já inicia sua infecção sistêmica no organismo 

hospedeiro, que aprensenta os sintomas da doença já bem estabelecidos, 

foram analisados. 

 Quando esse cultivar suscetível é inoculado, mecanicamente, com o 

CPSMV, ocorre uma interação direta entre proteínas virais e proteínas do 

hospedeiro e, no tempo inicial de infecção (2° DPV), o vírus induz a repressão 

do acúmulo de proteínas do hospedeiro. A molécula viral responsável por essa 

interação não é conhecida, entretanto se hipotetiza que pode ser a proteína da 

capa viral (CP) ou proteína de movimentação (MP), tendo em vista que, em 

outros trabalhos, essas proteínas mostraram ter relação direta com o bloqueio 

no acúmulo de proteínas (“ shutoff”). Essa repressão é fundamental para que o 

vírus suprima os mecanismos de defesa do hospedeiro e possa se replicar 

abundantemente no citoplasma, acumulando diversas partículas virais.  
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 Ao longo do tempo, essa repressão é desfeita e a célula, no 6° DPV, já é 

capaz de responder, ativamente, contra o patógeno. Entretanto, como é em um 

tempo tardio, as partículas virais acumuladas já iniciaram sua movimentação 

célula-a-célula e a movimentação sistêmica via floema, infectando outros 

tecidos jovens e sadios do hospedeiro, de forma que a defesa da planta é 

ineficiente para combater o estabelecimento da doença. 
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Figura 19 - Visão esquemática geral dos eventos em feijão-de-corda cv. CE-31 após infecção com CPSMV 
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5.5 Proteoma  de folhas primárias de feijão-de-corda, cv. CE-31, quando 

simultaneamente exposto ao estresse salino e infectado com o CPSMV  

  

  As respostas das plantas contra estresses combinados podem ser muito 

diferentes das respostas aos estresses individuais e o entendimento do porquê 

das mudanças na abundância de proteínas durante esses estresses múltiplos 

fornece importantes informações sobre as estratégias comuns e específicas da 

planta para se defender dos estresses bióticos e  abióticos.  

 Após análise dos perfis gerados por espectrometria de massas das 

amostras de folhas de feijão-de-corda, cv. CE-31, quando simultaneamente 

exposto ao estresse salino e infectado com o CPSMV, e normalização dos 

parâmetros conforme descrito anteriormente na seção da metologia 

experimental, as proteínas foram identificadas e quantificadas pelo programa 

PEAKS, em cada condição e tempo. Ao todo, mais de 4000 proteínas foram 

identificadas, sendo que 321 e 315 mostraram-se diferencialmente acumuladas 

no 2° e 6° DPSVI, respectivamente, em relção aos respectivos grupos 

controles. 

 Das 321 proteínas diferencialmente acumuladas no 2° DPSVI, 37 

estavam presentes apenas nas plantas controles, mas não naquelas expostas 

aos dois estresses simultaneamente, 141 diminuíram em abundância, 18 não 

estavam presentes nos controles e foram identificadas apenas naquelas 

expostas aos dois estresses simultaneamente,e 125 aumentaram em 

abundância. Dessa forma, foi considerado que, no 2° DPSVI, 55% das 

proteínas tiveram diminuição em abundância e 45% aumento (Figura 20), nas 

plantas expostas aos dois estresses, em comparação com plantas controles. 

 Já no 6° DPSVI, das 315 proteínas diferencialmente acumuladas, 21 

diminuíram em abundância, 48 não estavam presentes no controle e foram 

identificadas apenas nas plantas expostas aos dois estresse simultaneamente, 

e 246 aumentaram em abundância. Assim, foi considerado que, nesse tempo, 

6% das proteínas diminuiram em abundância e 94 aumentaram (Figura 20) 

nas plantas expostas aos dois estresse simultaneamente em comparação com 

plantas controles.   
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 Esse resultado quantitativo mostra  que com o estresse combinado 

ocorre um meio termo quando comparado aos dois estresses aplicados 

individualmente. Conforme discutido nos capítulos anteriores, no 2° DPSV, o 

estresse salino induz o acúmulo de muitas proteínas, enquanto que a infecção 

com o CPSMV induz repressão da síntese protéicaI no 2° DPSV. O resultado 

obtido com a aplicação de ambos tratamentos mostra um balanço bioquímico 

na planta, pois quase 50% das proteínas identificadas aumentaram em 

abundância e 50% reduziram. Já no 6° DPSVI, que é um tempo no qual foi 

observado aumento em abundância da maioria das proteínas,  tanto com 

estresse salino como infecção viral analisados individualmente, 96% das 

proteínas aumentaram em abundãncia nas plantas expostas aos dois estresses 

simultaneamente. Esses resultados mostram que a resposta bioquímica do CE-

31 representa a soma dos efeitos dos estresses individuais. 

 

Figura 20 - Distribuição numérica de proteínas de folhas do feijão-de-corda, cv. CE31, exposto 
simultaneamente ao estresse salino e infectado com o CPSMV, que apresentaram diferenças 
em abundância quando comparadas com plantas controles ) Proteínas ausentes no 

controle, mas presentes nas plantas expostas aos dois estresses; ) Proteínas presentes no 

controle, mas ausentes nas plantas expostas aos dois estresses; ) Proteínas que 
apresentaram diferenças em abundâncias presentes tanto nas plantas expostas aos dois 

estresses como nas plantas controles; ) Proteínas com abundância reduzida; ) Proteínas 
que aumentaram em abundância 
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De acordo com a classificação, das proteinas identificadas, quanto ao 

processo metabólico que desempenham no organismo vegetal (Figura 21), a 

imposição dos dois estresses, concomitantemente, induziu acúmulo diferencial 

de proteínas envolvidas nas mesmas vias relacionados com os estresses 

quando impostos independentemente: fotossíntese (8%); respiração e 

metabolismo energético (12%); metabolismo de proteínas (24%); homeostase 

redox, defesa ou resposta ao estresse (25%); sinalização (5%); metabolismo 

de RNA (4%); outras funções (13%); e proteínas cujas funções permanecem 

desconhecidas ou, ainda, não foram previamente caracterizadas (9%). 

 

Figura 21- Distribuição qualitativa e quantitativa  das proteinas de folhas de feijão-de-corda, cv. 
CE31, exposto simultaneamente ao estresse salino e infectado com o CPSMV, que 
apresentaram diferenças em abundância quando comparadas com plantas controles 
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Outra forma de representação da classificação funcional das proteínas 

está mostrada na Figura 22. Nela, o número de proteínas cuja alteração está 

relacionada ao aumento ou diminuição em abundância nas plantas expostas 

concomitantemente ao estrese salino e infecção viral, em relação ás plantas 

controles, nos dois tempos analisados, é apresentado. Esse resultado 

evidencia o que foi relatado anteriormente, ou seja, que no 2° DPSVI, ocorre 

um balanço entre as proteínas que aumentaram e diminuiram em abundância 

e, no 6° DPSVI, aumento em abundância da maioria dessas proteinas. 

 Um fato interessante observado foi que a categoria das proteínas 

relacionadas com homeostase redox, defesa e estresse foi a mais alterada, 

diferente de quando ambos os estresses foram individualmente aplicados. A 

categoria de metabolismo de energia também sofreu alterações bem maiores 

quando comparado com os estresses individuais. Esse resultado reforça haver 

uma grande remobilização energética e investimento em proteínas de defesa 

quando a planta sofre os dois tratamentos simultaneamente. 

No Apêndice 3, estão listadas todas as proteínas que aumentaram ou 

diminuíram em abundância após indução do estresse salino e da infecção viral, 

simultaneamente, no cv. CE-31, no 2° e 6° DPSV. 

As proteínas identificadas no 2° DPSVI representam um balanço entre 

as proteínas que são importantes para a tolerância do feijão-de-corda ao 

estresse salino (como acúmulo de proteínas de resistência à desidratação, 

proteínas envolvidas com metabolismo de osmólitos, com a 

compartimentalização de Na+ e com a remoção de EROs) e as proteínas que 

são importantes para infecção viral (como repressão de proteínas envolvidas 

na síntese de hormônios de defesa, da proteína de ligação à calose, de 3 β-

1,3-glucanases, de proteínas envolvidas no transporte do RE para o complexo 

de golgi, dentre outras). Já no 6° DPSVI, foi observado haver um somatório das 

proteínas induzidas nos estresses individuais, com acúmulo de diversas 

proteínas envolvidas diretamente na resposta ao estresse salino e à infecção 

viral. 
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Figura 22- Classificação funcional das proteínas de folhas de feijão-de-corda, cv. CE31, 

exposto simultaneamente ao estresse salino e infectado com o CPSMV, que apresentaram 

diferenças em abundância quando comparadas com plantas controles. Barras verdes e 

vermelhas indicam o número de proteínas que aumentaram e diminuiram em abundância, 

respectivamente 
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5.5.1  Análise combinada do proteoma  foliar  de feijão-de-corda, cv. CE-

31, em todas as condições analisadas 

Análise das respostas, quantitativa e qualitativa, individual de cada 

estresse imposto fornece dados e gera uma discussão diferente da análise 

combinada. Até agora foi discutido o efeito do estresse salino, da infecção viral 

e de ambos os estresses de forma independente, de modo que cada condição 

gera uma resposta específica. Nessa seção as respostas proteômicas serão 

analisadas de forma combinada, evidenciando as proteínas que foram comuns 

ou específicas em diferentes condições. 

A Figura 23 mostra a análise quantitativa dessas proteínas, nos dois 

tempos analisados, evidenciando as proteínas que diminuíram ou aumentaram 

em abundância. No 2° dia de exposição aos estresses, 95 proteínas foram 

encontradas como diferencialmente acumuladas nas 3 condições estudadas, 

das quais, 30 aumentaram em abundância em todas as situações e 13 

diminuíram. Já no 6° dia de exposição aos estresses, 145 proteínas foram 

responsivas às 3 condições, das quais 120 aumentaram e 8 diminuíram em 

abundância, em todos os estresses.  

Tendo sido observado, a partir dos resultados desse presente trabalho, 

que um dos estresses impostos (salino) induz aumento e o outro (infecção 

viral) diminuição das mesmas proteínas consideradas, no 2° dia de exposição a 

cada estresse, individualmente, é interessante analisar o que ocorre quando a 

planta é exposta, concomitantemente, a ambos os estresses, ou seja, se ela 

vai tender para uma das duas situações de aumento ou diminuição em 

abundância dessas proteínas. A Figura 23 mostra que, dentre as proteínas 

encontradas nas 3 condições, no 2° dia de exposição a cada estresse, 

individualmente, que a condição “SV” acompanha mais o “V”, condição que 

induz diminuição em abundância das proteínas, do que a condição “S”, que 

induziu aumento (30 proteínas mostraram redução em abundância em “V” e 

“SV” e 18 aumento em “S” e “SV).” 
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Figura 23- Diagrama de Vem da distribuição  quantitativa  das proteínas de folhas de feijão-de-

corda, cv. CE31, exposto ao estresse salino e/ou infectado com o vírus CPSMV, que 

apresentaram diferenças em abundância quando comparadas com plantas controles. S) 

estresse salino; V) infecção pelo vírus; SV) estresse salino e infecção viral combinados; 

vermelho) proteínas que diminuiram em abundância; verde) proteínas que aumentaram em 

abundância; A e B) 2 e 6 dias após imposição dos estresses de modo individual ou 

combinados, respectivamente 
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  Dentre as 37 proteínas presentes apenas em “SV” e “V”, 21 tiveram 

redução na abundância e apenas 3 aumento, enquanto que, das 62 

encontradas em “SV” e “S”, 35 aumentaram e apenas 3 diminuiram em 

abundância. Além disso, dentre as 23 proteínas encontradas apenas em “V”, 

22 diminuíram em abundância e apenas 1 aumentou, enquanto que, das 72 

encontradas apenas em “S”, 67 foram aumentaram e apenas 5 reduziram sua 

abundância.  Esses resultados confirmam o fato já discutido de que a infecção 

viral está diretamente relacionada com uma repressão da síntese das 

proteínas, no 2° DPSV, enquanto que o estresse salino está relacionado com 

uma indução. 

 É interessante observar, também, que foram identificadas 16 proteínas 

apenas no grupo “SV” e 65 apenas no grupo “S” e “V”, após 2 dias de 

exposição aos estresses, corroborando com o fato de que a aplicação 

simultânea de dois estresses nem sempre representará apenas a soma do 

efeito dos estresses individuais. Podem ocorrer ações antagônicas, agonísticas 

ou até mesmo não relacionadas com os estresses impostos isoladamente 

(RASMUSSEN et al., 2013).  

  Os resultados de todas as proteínas relacionadas com a Figura 23 estão 

listadas no Apêndice 4. Nessa tabela, é possível ver, separadamente, as 

proteínas encontradas em cada agrupamento da Figura 9, nos dois tempos 

estudados, e analisar as proteínas que aumentaram ou diminuiram em 

abundância, considerando cada uma dessas condições de estresse impostas.  

  É interessante notar que houve grande sobreposição entre os dois 

estresses analisados. Essa sobreposição de respostas em diferentes estresses 

já foi encontrada em outros trabalhos. Sergeant  et al. (2014), por exemplo, 

discutem que, embora situações de estresses específicos possam induzir uma 

resposta específica, as plantas desenvolveram um conjunto de respostas que 

são ativadas quando crescem sob condições desfavoráveis, que independem 

da natureza do estresse. Este conceito, chamado de síndrome da adaptação 

geral, foi originalmente descrito em estudos com animais (SELYE, 1951). Esse 

conceito postula que diferentes estresses podem induzir respostas 
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semelhantes ou até mesmo idênticas (SANITA DI TOPPI & GABBRIELLI, 1999; 

KRANNER et al., 2010).  

   Apesar dessa sobreposição, as plantas podem responder de modo 

bastante particular e específico quando expostas à combinação de vários 

estresses, respostas essas que não podem ser inferidas a partir de estudos de 

estresses aplicados individualmente (RIZHSKY et al., 2004; MITTALA et al., 

2012; AHMED et al., 2013; SERGEANT  et al., 2014). Rasmussen et al. (2013), 

por exemplo, ao analisarem as respostas das plantas a estresses individuais e 

em combinação dupla, mostraram que 61% dos transcritos identificados como 

associados à resposta combinada não eram previsíveis a partir das respostas 

aos tratamentos individuais. 

 Dessa forma, confirmamos com essa análise que a planta quando é 

sujeita aos dois estresses sofre grande repressão com a infecção viral, mas 

também forte indução pelo estresse salino. Além disso, é possível observar que 

muitas proteínas são responsivas a ambos os estresses, se tornando fortes 

candidatas para o melhoramento do CE-31 a múltiplos estresses. 
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 6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Todos esses resultados juntos mostram que a tolerância do feijão-de-

corda, cv. CE-31, ao estresse salino está baseado em uma resposta 

multigênica, envolvendo uma variedade de processos metabólicos, como 

fotossíntese, metabolismo de energia, sistema antioxidante, transdução de 

sinais, síntese e transporte de proteínas, chaperonas, biossíntese da parede 

celular, reorganização do citoesqueleto, sinalização hormonal, 

compartimentalização de Na+, metabolismo de osmoprotetores, dentre outros. 

Esses dados compõem um trabalho pioneiro acerca das respostas moleculares 

da planta ao estresse salino, empregando a técnica proteômica quantitativa 

livre de marcação (Label-Free). A complexidade das respostas vegetais foi 

destacada e mostrou uma visão global de como o cultivar tolerante CE-31 pode 

lidar com o estresse salino.  

 Além disso, esse trabalho mostrou que a complexidade das respostas 

que ocorrem na interação compatível entre feijão-de-corda (cv. CE-31) e o 

vírus CPSMV e enfatizou o balanço mútuo que ocorre entre a tentativa de 

defesa do hospedeiro e a tentativa de invasão e propagação do patógeno. O 

feijão-de-corda foi capaz de responder ativamente ao vírus, por meio do 

acúmulo de diversas proteínas envolvidas na defesa, mas, ainda assim, 

insuficiente para evitar o estabelecimento da doença viral, em decorrência do 

patógeno conseguir se sobrepor à defesa da planta. Por mais que os efeitos 

dos vírus na fisiologia do hospedeiro e no desenvolvimento da doença sejam 

pouco compreendidos e que nem sempre as proteínas diferencialmente 

acumuladas mostrem uma tendência de resposta clara, esse trabalho elucida 

importantes fenômenos intrínsecos dessa relação compatível. Todos esses 

resultados, em conjunto, compõem um trabalho pioneiro na análise proteômica 

desse patossistema pouco explorado e contribui, efetivamente, para uma visão 

global mais esclarecedora dessas interações. Com esse primeiro passo dado, 

novos experimentos são necessários para confirmar e responder novas 

perguntas relacionadas a essa interação. 
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  Por fim, também foi possível verificar que o feijão-de-corda cv. CE-31 

sofreu muito mais efeitos negativos quando foi imposto ao estresse salino e a 

infecção com CPSMV, concomitantemente. As respostas de defesa da planta, 

nessa condição, não foram efetivas para garantir a tolerância aos estresses. 

Com, esse estudo, foi possível distinguir as respostas específicas a cada 

estresse analisado e as respostas em comum. Embora a análise de apenas 

dois estresses não seja o suficiente para delinear todas proteínas envolvidas 

na síndrome de adaptação geral do feijão-de-corda, esse estudo dá o primeiro 

passo nessa descoberta, mostrando proteínas candidatas envolvidas na 

resposta a múltiplos estresses.  
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PROTEÍNAS DIFERENCIALMENTE ACUMULADAS  2 DPS 
Fotossíntese 

Aumentaram em abundância 
1 gi|195972576 carotenoid cleavage dioxygenase 1 [Medicago truncatula] 
2 gi|356558503 PREDICTED: probable plastid-lipid-associated protein 4, chloroplastic-like [Glycine max] 
3 gi|571490525 PREDICTED: porphobilinogen deaminase, chloroplastic-like [Glycine max] 
4 gi|13699822 NADPH-protochlorophyllide oxidoreductase (chloroplast) [Vigna radiata] 
5 gi|356504619 PREDICTED: magnesium-protoporphyrin IX monomethyl ester [oxidative] cyclase  [Glycine m
6 gi|558695556 chloroplast pigment-binding protein CP26 [Phaseolus vulgaris] 
7 gi|255570589 Thylakoid lumenal 17.4 kDa protein, chloroplast precursor, putative [Ricinus communis] 
8 gi|356500717 PREDICTED: thylakoid lumenal 29 kDa protein, chloroplastic-like [Glycine max] 
9 gi|356557150 PREDICTED: thylakoid lumenal 19 kDa protein  chloroplastic-like [Glycine max] 

10 gi|571487055 PREDICTED: thylakoid lumenal protein At1g12250  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine ma
11 gi|8954298 chlorophyll a/b-binding protein CP24 precursor [Vigna radiata] 
12 gi|8954293 LHCII type I chlorophyll a/b binding protein [Vigna radiata] 
13 gi|387598461 photosystem I P700 apoprotein A2 (chloroplast) [Vigna unguiculata] 
14 gi|356530551 PREDICTED: photosystem I reaction center subunit psaK, chloroplastic-like [Glycine max] 
15 gi|149242539 Chain N, The Structure Of A Plant Photosystem I Supercomplex At 3.4 Angstrom Resolution
16 gi|255571176 Photosystem II reaction center W protein, putative [Ricinus communis] 
17 gi|289066855 photosystem II phosphoprotein [Vigna radiata] 
18 gi|571464426 PREDICTED: photosystem II D1 precursor processing protein PSB27-H2  [Glycine max] 
19 gi|357509231 PsbP domain-containing protein [Medicago truncatula] 
20 gi|356515500 PREDICTED: psbP domain-containing protein 5  chloroplastic-like [Glycine max] 
21 gi|356543418 PREDICTED: ferredoxin-1  chloroplastic-like [Glycine max] 
22 gi|571439455 PREDICTED: psbP-like protein 1, chloroplastic-like isoform X3 [Glycine max] 
23 gi|356511994 PREDICTED: ribulose-phosphate 3-epimerase  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max] 
24 gi|356516389 PREDICTED: psbP domain-containing protein 2  chloroplastic-like [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
25 gi|356501429 PREDICTED: oxygen-evolving enhancer protein 2  chloroplastic-like [Glycine max] 
26 gi|356501429 PREDICTED: oxygen-evolving enhancer protein 2  chloroplastic-like [Glycine max] 
27 gi|357454927 Photosystem I reaction center subunit VI [Medicago truncatula 
28 gi|501594929 photosystem II protein D2 (chloroplast) [Vigna angularis] 
29 gi|357512271 Chloroplast ribose-5-phosphate isomerase [Medicago truncatula] 
30 gi|571493836 PREDICTED: ferredoxin-1  chloroplastic-like [Glycine max] 
31 gi|358347773 Cytosolic fructose-1 6-bisphosphatase [Medicago truncatula] 
32 gi|212901256 ribulose-1 5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit [Vigna unguiculata] 

Respiração e Metabolismo Energético 
Aumentaram em abundância 

33 gi|356572486 PREDICTED: triosephosphate isomerase, chloroplastic [Glycine max] 
34 gi|351724481 fructose-bisphosphate aldolase [Glycine max] 
35 gi|255557204 fructose-bisphosphate aldolase, putative [Ricinus communis] 
36 gi|356508188 PREDICTED: probable fructose-bisphosphate aldolase 2  chloroplastic-like [Glycine max] 
37 gi|356548079 PREDICTED: succinyl-CoA ligase [ADP-forming] subunit beta  mitochondrial-like [Glycine ma
38 gi|357476083 Malate dehydrogenase [Medicago truncatula] 
39 gi|357461143 Sedoheptulose-1 7-bisphosphatase [Medicago truncatula] 
40 gi|571527089 PREDICTED: plastidal glycolate/glycerate translocator 1  chloroplastic-like [Glycine max] 
41 gi|167962794 peroxisomal glycolate oxidase [Glycine max] 
42 gi|356572720 PREDICTED: bifunctional protein FolD 2-like [Glycine max] 
43 gi|403311568 NADH dehydrogenase subunit 7 (mitochondrion) [Glycine max] 
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44 gi|356548101 PREDICTED: NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha, mitochondrial-like [Glycine max] 
45 gi|356549980 PREDICTED: cytochrome b6-f complex iron-sulfur subunit  chloroplastic-like [Glycine max] 
46 gi|587850936 Cytochrome b5 isoform 1 [Morus notabilis] 
47 gi|255545796 cytochrome C oxidase polypeptide vib, putative [Ricinus communis] 
48 gi|6626170 cytochrome c oxidase subunit 2  partial [Vigna unguiculata] 
49 gi|356552918 PREDICTED: cytochrome c oxidase subunit 6b-1-like [Glycine max] 
50 gi|255557985 NADH-ubiquinone oxidoreductase subunit B17.2, putative [Ricinus communis] 
51 gi|590591783 NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit N [Theobroma cacao] 
52 gi|356509365 PREDICTED: NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit M  chloroplastic-like 1 [Glycine max] 
53 gi|357443397 ATP synthase subunit d [Medicago truncatula] 
54 gi|209981405 vacuolar ATPase subunit d [Vigna radiata] 
55 gi|849136 vacuolar H+-ATPase subunit A [Vigna radiata] 

Diminuíram em abundância 
56 gi|356538289 PREDICTED: ferredoxin--NADP reductase  leaf isozyme  chloroplastic isoform 1 [Glycine max] 
57 gi|289066833 ATP synthase CF1 alpha subunit [Vigna radiata] 
58 gi|403311579 ATPase subunit 1 (mitochondrion) [Glycine max] 
59 GI:357455121 Cytochrome c oxidase subunit 5B [Medicago truncatula] 
60 gi|290766489 alpha-form rubisco activase [Glycine max] 
61 gi|571461573 PREDICTED: enolase 1  chloroplastic-like isoform X2 [Glycine max] 
62 gi|356548957 PREDICTED: ATP synthase gamma chain  chloroplastic-like isoform 3 [Glycine max] 
63 gi|478620886 ATP synthase CF0 subunit III (chloroplast) [Vigna angularis] 

Metabolismo de Proteínas 
Aumentaram em abundância 

64 gi|571441009 PREDICTED: eukaryotic translation initiation factor isoform 4G-1-like [Glycine max] 
65 gi|574584722 elongation factor Tu  mitochondrial-like [Glycine max] 
66 gi|543177407 elongation factor 1-beta [Phaseolus vulgaris] 
67 gi|255556733 peptide chain release factor, putative [Ricinus communis] 
68 gi|356531868 PREDICTED: peptide chain release factor 2-like [Glycine max] 
69 gi|357440723 Ribosome-recycling factor [Medicago truncatula] 
70 gi|571449684 PREDICTED: eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L-like [Glycine max] 
71 gi|356572874 PREDICTED: DEAD-box ATP-dependent RNA helicase 3  chloroplastic-like [Glycine max] 
72 gi|356496178 PREDICTED: 30S ribosomal protein S31  chloroplastic-like [Glycine max] 
73 gi|571503574 PREDICTED: 30S ribosomal protein S17  chloroplastic-like [Glycine max] 
74 gi|357461657 30S ribosomal protein S13 [Medicago truncatula] 
75 gi|255582939 30S ribosomal protein S20, putative [Ricinus communis] 
76 gi|356521554 PREDICTED: 40S ribosomal protein S17-4 [Glycine max] 
77 gi|356565535 PREDICTED: 40S ribosomal protein S15-like isoform 1 [Glycine max] 
78 gi|356538747 PREDICTED: 40S ribosomal protein S25-2-like [Glycine max] 
79 gi|356514308 PREDICTED: 40S ribosomal protein S30-like [Glycine max] 
80 gi|356534524 PREDICTED: 40S ribosomal protein S17-like [Glycine max] 
81 gi|357467889 40S ribosomal protein S12 [Medicago truncatula] 
82 gi|356559288 PREDICTED: 40S ribosomal protein S4-1 [Glycine max] 
83 gi|543176604 40S ribosomal protein S20-2-like protein [Phaseolus vulgaris] 
84 gi|356531651 PREDICTED: 50S ribosomal protein L1  chloroplastic-like [Glycine max] 
85 gi|356507166 PREDICTED: 50S ribosomal protein L3-1  chloroplastic-like [Glycine max] 
86 gi|356539732 PREDICTED: 50S ribosomal protein L17  chloroplastic-like [Glycine max] 
87 gi|356504561 PREDICTED: 50S ribosomal protein L4  chloroplastic-like isoform 1 [Glycine max] 
88 gi|356531959 PREDICTED: 50S ribosomal protein L5  chloroplastic-like [Glycine max] 
89 gi|357517073 50S ribosomal protein L11 [Medicago truncatula] 
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90 gi|255565479 50S ribosomal protein L9, putative [Ricinus communis] 
91 gi|255584185 50S ribosomal protein L29, chloroplast precursor, putative [Ricinus communis] 
92 gi|356572399 PREDICTED: 60S ribosomal protein L4-like [Glycine max] 
93 gi|356555056 PREDICTED: 60S ribosomal protein L26-1-like [Glycine max] 
94 gi|356498214 PREDICTED: 60S ribosomal protein L31-like [Glycine max] 
95 gi|356563340 PREDICTED: 60S ribosomal protein L15-1-like [Glycine max] 
96 gi|571549962 PREDICTED: 60S ribosomal protein L23a-1-like isoform X2 [Glycine max] 
97 gi|356538597 PREDICTED: 60S ribosomal protein L7a-like [Glycine max] 
98 gi|356535863 PREDICTED: 60S ribosomal protein L36-3-like [Glycine max] 
99 gi|357473663 60S ribosomal protein L35 [Medicago truncatula] 

100 gi|351722393 60S ribosomal protein L27a [Glycine max] 
101 gi|571470947 PREDICTED: 60S ribosomal protein L32-1-like [Glycine max] 
102 gi|357510143 60S ribosomal protein L23 [Medicago truncatula] 
103 gi|255580570 60S ribosomal protein L23a, putative [Ricinus communis] 
104 gi|356507420 PREDICTED: 60S ribosomal protein L39-2-like [Glycine max] 
105 gi|358348098 60S ribosomal protein L21 [Medicago truncatula] 
106 gi|22725680 ribosomal protein S19 [Vigna angularis] 
107 gi|393396083 ribosomal protein S3 (chloroplast) [Vigna unguiculata] 
108 gi|349589896 ribosomal protein S15 [Vigna unguiculata] 
109 gi|357446941 Ribosomal protein S27 [Medicago truncatula] 
110 gi|193850547 putative ribosomal protein S15 [Glycine max] 
111 gi|351722757 ribosomal protein L37 [Glycine max] 
112 gi|349589889 ribosomal protein L32 [Vigna unguiculata] 
113 gi|387598449 ribosomal protein L14 (chloroplast) [Vigna unguiculata] 
114 gi|574584623 60S ribosomal protein L24-like [Glycine max] 
115 gi|571500190 PREDICTED: probable allantoinase 1-like isoform X3 [Glycine max] 
116 gi|356548150 PREDICTED: arginine biosynthesis bifunctional protein ArgJ  chloroplastic-like [Glycine max]
117 gi|356535970 PREDICTED: 1 2-dihydroxy-3-keto-5-methylthiopentene dioxygenase 4 X1 [Glycine max] 
118 gi|351726580 cysteine synthase [Glycine max] 
119 gi|571562315 PREDICTED: cysteine synthase isoform X1 [Glycine max] 
120 gi|571496006 PREDICTED: gamma-glutamyl hydrolase isoform X1 [Glycine max] 
121 gi|356536410 PREDICTED: E3 ubiquitin ligase BIG BROTHER-related isoform 1 [Glycine max] 
122 gi|571440932 PREDICTED: ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 1D-like [Glycine max] 
123 gi|356532265 PREDICTED: UBA and UBX domain-containing protein At4g15410-like [Glycine max] 
124 gi|356567836 PREDICTED: small ubiquitin-related modifier 2-like [Glycine max] 
125 gi|356524925 PREDICTED: 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 8 [Glycine max] 
126 gi|356549188 PREDICTED: 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 14 homolog [Glycine max] 
127 gi|356531011 PREDICTED: proteasome subunit alpha type-1-B-like isoform 1 [Glycine max] 
128 gi|357463621 Proteasome subunit beta type [Medicago truncatula] 
129 gi|255544626 proteasome subunit alpha type, putative [Ricinus communis] 
130 gi|255537133 ATP-dependent clp protease, putative [Ricinus communis] 
131 gi|356544357 PREDICTED: ATP-dependent Clp protease proteolytic, mitochondrial-like [Glycine max] 
132 gi|356541028 PREDICTED: subtilisin-like protease-like [Glycine max] 
133 gi|357468175 Peptidase M50 family [Medicago truncatula] 
134 gi|571568736 PREDICTED: probable aspartyl aminopeptidase-like [Glycine max] 
135 gi|356513074 PREDICTED: aspartate--tRNA ligase  mitochondrial-like [Glycine max] 
136 gi|571457065 PREDICTED: puromycin-sensitive aminopeptidase-like isoform X4 [Glycine max] 
137 gi|571559622 PREDICTED: probable glutamyl endopeptidase  chloroplastic-like isoform X3 [Glycine max] 
138 gi|571484042 PREDICTED: serine carboxypeptidase-like 27-like [Glycine max] 
139 gi|357469325 Mitochondrial import inner membrane translocase subunit Tim9, partial [Medicago truncatula
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140 gi|356575319 PREDICTED: ADP-ribosylation factor 2-like isoform 1 [Glycine max] 
141 gi|571477538 PREDICTED: short-chain dehydrogenase TIC 32  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max] 
142 gi|356548749 PREDICTED: clathrin light chain 1-like [Glycine max] 
143 gi|356555141 PREDICTED: clathrin light chain 1-like [Glycine max] 
144 gi|356571874 PREDICTED: nascent polypeptide-associated complex subunit alpha-like [Glycine max] 
145 gi|356530383 PREDICTED: nucleosome assembly protein 1;3-like isoform 2 [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
146 gi|351721220 eukaryotic translation initiation factor 5A3 [Glycine max] 
147 gi|571438728 PREDICTED: F-box protein SKIP23-like isoform X2 [Glycine max] 
148 gi|356564051 PREDICTED: glycine dehydrogenase [decarboxylating]  mitochondrial-like [Glycine max] 
149 gi|571533094 PREDICTED: probable isoleucine--tRNA ligase  mitochondrial-like [Glycine max] 
150 gi|571480624 PREDICTED: TOM1-like protein 2-like [Glycine max] 
151 gi|356508953 PREDICTED: vacuolar protein sorting-associated protein 20 homolog 2-like [Glycine max] 
152 gi|255542368 40S ribosomal protein S24, putative [Ricinus communis] 
153 gi|571502348 PREDICTED: 60S acidic ribosomal protein P2B-like [Glycine max] 
154 gi|356547505 PREDICTED: LOW QUALITY PROTEIN: 50S ribosomal protein L11  [Glycine max] 
155 gi|300678122 plastid glutamine synthetase [Vigna radiata] 
156 gi|571543534 PREDICTED: U-box domain-containing protein 44-like [Glycine max] 
157 gi|356512203 PREDICTED: ATP-dependent zinc metalloprotease FTSH 2  chloroplastic-like [Glycine max] 
158 gi|571461623 PREDICTED: vacuolar protein sorting-associated protein 24 homolog 1 isoform X2 [Glycine max] 
159 gi|571533619 PREDICTED: brefeldin A-inhibited guanine nucleotide-exchange protein 5-like [Glycine max] 
160 gi|571521870 PREDICTED: nuclear-pore anchor [Glycine max] 
161 gi|356548749 PREDICTED: clathrin light chain 1-like [Glycine max] 
162 gi|571492053 PREDICTED: protein TIC 62  chloroplastic-like isoform X3 [Glycine max] 

Homeostase Redox 
Aumentaram em abundância 
163 gi|351725441 leghemoglobin reductase [Glycine max] 
164 gi|356572518 PREDICTED: peroxiredoxin-2E  chloroplastic-like [Glycine max] 
165 gi|357479351 Peroxiredoxin Q [Medicago truncatula] 
166 gi|571497928 PREDICTED: glutaredoxin-C5, chloroplastic isoform X1 [Glycine max] 
167 gi|571497928 PREDICTED: glutaredoxin-C5, chloroplastic isoform X1 [Glycine max] 
168 gi|116174033 glutathione peroxidase, partial [Medicago sativa] 
169 gi|255577761 glutathione peroxidase, putative [Ricinus communis] 
170 gi|298161171 catalase, partial [Vigna mungo] 
171 gi|356510410 PREDICTED: thioredoxin-like 4  chloroplastic-like [Glycine max] 
172 gi|357507807 Thioredoxin [Medicago truncatula] 
173 gi|255988705 GDP-mannose 3' 5'-epimerase [Glycine max] 
174 gi|571461711 PREDICTED: phosphatase IMPL1  chloroplastic-like Glycine max] 
175 gi|356500098 PREDICTED: 15 kDa selenoprotein-like [Glycine max] 
176 gi|407971016 ferredoxin-thioredoxin reductase catalytic chain, chloroplastic [Glycine max] 
177 gi|356499765 PREDICTED: CBS domain-containing protein CBSX1  [Glycine max] 
178 gi|356559911 PREDICTED: CDGSH iron-sulfur domain-containing protein NEET-like [Glycine max] 
179 gi|571460036 PREDICTED: protein disulfide-isomerase-like [Glycine max] 
180 gi|571465885 PREDICTED: peroxiredoxin-2B-like [Glycine max] 
181 gi|357444883 Thioredoxin-X [Medicago truncatula] 
182 gi|218328 peroxidase [Vigna angularis] 

Diminuíram em abundância 
183 gi|356539366 PREDICTED: superoxide dismutase [Cu-Zn]  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max] 
184 gi|571448154 PREDICTED: peroxiredoxin-2E-1  chloroplastic-like [Glycine max] 
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185 gi|327422155 2-cys-peroxiredoxin  partial [Vigna unguiculata] 
186 gi|356496838 PREDICTED: thioredoxin-like protein HCF164  chloroplastic-like [Glycine max] 
187 gi|356552646 PREDICTED: O-acetyl-ADP-ribose deacetylase MACROD2-like [Glycine max] 

Defesa 
Aumentaram em abundância 
188 gi|356533135 PREDICTED: cysteine proteinase inhibitor 1-like [Glycine max] 
189 gi|1169196 RecName: Full=Cysteine proteinase inhibitor; AltName: Full=Cystatin 
190 gi|34147983 multicystatin [Vigna unguiculata] 
191 gi|1449405 pathogenesis related protein [Vigna unguiculata] 
192 gi|357487587 lucan endo-1,3-beta-glucosidase-like protein [Medicago truncatula] 
193 gi|571461483 PREDICTED: glucan endo-1,3-beta-glucosidase-like protein 3-like [Glycine max] 
194 gi|225548306 defensin precursor [Vigna unguiculata] 
195 gi|571440475 PREDICTED: MLP-like protein 28-like [Glycine max] 
196 gi|34539488 lipid transfer protein I [Vigna radiata] 
197 gi|571458710 PREDICTED: isoflavone reductase-like protein-like [Glycine max] 
198 gi|356531894 PREDICTED: isopentenyl-diphosphate Delta-isomerase II [Glycine max] 
199 gi|268589176 lipid transfer protein [Glycine soja] 
200 gi|404312797 Chain A, Crystal Structure Of Beta-Cyanoalanine Synthase In Soybean 
201 gi|356575961 PREDICTED: remorin-like [Glycine max] 
202 gi|356536077 PREDICTED: acetylornithine aminotransferase  mitochondrial-like [Glycine max] 
203 gi|357446691 Auxin-repressed protein [Medicago truncatula] 
204 gi|356556698 PREDICTED: metacaspase-4-like [Glycine max] 
205 gi|356502372 PREDICTED: 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase [Glycine max] 
206 gi|1853970 CPRD46 protein [Vigna unguiculata] 
207 gi|332739620 allene oxide cyclase 4 [Glycine max] 
208 gi|356564247 PREDICTED: bifunctional epoxide hydrolase 2-like isoform X1 [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
209 gi|196122024 germin-like protein 10 [Glycine max] 
210 gi|196122020 germin-like protein 8 [Glycine max] 
211 gi|356576909 PREDICTED: plasminogen activator inhibitor 1 RNA-binding protein [Glycine max] 
212 gi|356568589 PREDICTED: plasminogen activator inhibitor 1 RNA-binding protein-like [Glycine max] 
213 gi|571463709 PREDICTED: endoglucanase 8-like [Glycine max] 
214 gi|60418924 pathogenesis-related protein 10 [Vigna radiata] 

Estresse 
Aumentaram em abundância 
215 gi|356558131 PREDICTED: universal stress protein A-like protein-like [Glycine max] 
216 gi|357448947 Universal stress protein A-like protein [Medicago truncatula] 
217 gi|356507345 PREDICTED: chaperone protein ClpB4  mitochondrial-like [Glycine max] 
218 gi|590604184 HSP20-like chaperones superfamily protein [Theobroma cacao] 
219 gi|357454235 Chaperone protein DnaJ [Medicago truncatula] 
220 gi|571497607 PREDICTED: 20 kDa chaperonin  chloroplastic-like [Glycine max] 
221 gi|356553371 PREDICTED: endoplasmin homolog isoform X1 [Glycine max] 

222 gi|357511613 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase [Medicago truncatula] 

223 gi|255580927 Prefoldin subunit, putative [Ricinus communis 
224 gi|351723609 heat shock protein STI [Glycine max] 
225 gi|356495574 PREDICTED: heat shock protein 90-1-like [Glycine max] 
226 gi|356559803 PREDICTED: stromal 70 kDa heat shock-related protein  [Glycine max] 
227 gi|356540381 PREDICTED: heat shock protein STI-like [Glycine max] 
228 gi|357467405 Dehydrin [Medicago truncatula] 
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229 gi|351726156 KS-type dehydrin SLTI629 [Glycine max] 
230 gi|387156954 dehydrin protein  partial [Vigna radiata] 
231 gi|590568457 Proline-rich family protein [Theobroma cacao] 
232 gi|356567616 PREDICTED: spermidine synthase 2 [Glycine max] 
233 gi|543177171 serine hydroxymethyltransferase 4 [Phaseolus vulgaris] 
234 gi|5852203 aldehyde reductase [Vigna radiata] 23,78 
235 gi|306561655 betaine aldehyde dehydrogenase [Glycine max] 
236 gi|356504311 PREDICTED: frataxin  mitochondrial-like [Glycine max] 
237 gi|357514677 Elicitor-responsive protein [Medicago truncatula] 
238 gi|356497161 PREDICTED: heat shock protein STI-like [Glycine max] 
239 gi|356564815 PREDICTED: chaperone protein ClpB1-like [Glycine max] 
240 gi|73919361 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP12 

Diminuíram em abundância 
241 gi|356545409 PREDICTED: peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP16-3  chloroplastic-like [Glycine max] 
242 gi|23396588 FK506-binding protein 2;Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase Precursor [Vicia faba] 
243 gi|356554826 PREDICTED: heat shock 70 kDa protein  mitochondrial-like [Glycine max] 
244 gi|358344787 10 kDa chaperonin [Medicago truncatula] 
245 gi|9857292 PREDICTED: heat shock cognate protein 80-like [Glycine max] 
246 gi|345646046 heat shock 70, partial [Glycine max] 
247 gi|9857292 CPRD86 [Vigna unguiculata] 
248 gi|351722069 abscisic stress ripening-like protein [Glycine max] 
249 gi|351726996 proline-rich protein precursor [Glycine max] 
250 gi|359807014 desiccation-related protein At2g46140-like [Glycine max] 

Sinalização 
Aumentaram em abundância 
251 gi|543177018 cAMP-regulated phosphoprotein 19-related protein [Phaseolus vulgaris] 
252 gi|356515770 PREDICTED: 14-3-3-like protein-like [Glycine max] 
253 gi|41059971 lectin precursor [Vigna unguiculata] 
254 gi|255547472 4-nitrophenylphosphatase, putative [Ricinus communis] 
255 gi|351725929 14-3-3 protein SGF14h [Glycine max] 
256 gi|356559051 PREDICTED: probable calcium-binding protein CML21-like [Glycine max] 
257 gi|255537071 calmodulin, putative [Ricinus communis] 
258 gi|356565313 PREDICTED: probable calcium-binding protein CML13-like [Glycine max] 
259 gi|558695810 annexin-like protein [Phaseolus vulgaris] 
260 gi|356535786 PREDICTED: POU domain  class 4  transcription factor 1-like [Glycine max] 
261 gi|571445975 PREDICTED: ras GTPase-activating protein-binding protein 2-like [Glycine max] 
262 gi|255567106 Multiprotein-bridging factor, putative [Ricinus communis] 
263 gi|543177008 Ras-like GTP-binding protein [Phaseolus vulgaris] 
264 gi|657399157 calcium-binding EF-hand protein [Medicago truncatula] 

Diminuíram em abundância 
265 gi|571479208 PREDICTED: rhodanese-like domain-containing protein 4A  [Glycine max] 
266 gi|110671528 calmodulin [Vigna radiata var. radiata] 
267 gi|356557868 PREDICTED: protein FAR1-RELATED SEQUENCE 7-like isoform X1 [Glycine max] 

Metabolismo de RNA 
Aumentaram em abundância 
268 gi|571490163 PREDICTED: apoptotic chromatin condensation inducer in the nucleus-like [Glycine max] 
269 gi|356567350 PREDICTED: ribonuclease UK114-like [Glycine max] 
270 gi|356499594 PREDICTED: squamosa promoter-binding-like protein 12-like [Glycine max] 
271 gi|356535925 PREDICTED: phosphoglucomutase  chloroplastic-like [Glycine max] 
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272 gi|356535978 PREDICTED: chloroplast stem-loop binding protein of 41 kDa a  [Glycine max] 
273 gi|356497345 PREDICTED: RNA-binding protein 8A-like [Glycine max] 
274 gi|356511826 PREDICTED: glycine-rich RNA-binding protein 3, mitochondrial-like [Glycine max] 
275 gi|357445711 Glycine-rich RNA-binding protein [Medicago truncatula] 
276 gi|356508388 PREDICTED: glycine-rich RNA-binding protein 7-like [Glycine max] 
277 gi|356567350 PREDICTED: ribonuclease UK114-like [Glycine max] 
278   

Outras Funções 
Aumentaram em abundância 
279 gi|571445289 PREDICTED: 4-alpha- glucanotransferase DPE2-like [Glycine max] 
280 gi|571482220 PREDICTED: sucrose-phosphatase 1-like isoform X3 [Glycine max] 
281 gi|255582572 mitochondrial oxoglutarate/malate carrier protein, putative [Ricinus communis] 
282 gi|356549910 PREDICTED: ADP ATP carrier protein 3  mitochondrial-like [Glycine max] 
283 gi|336390551 adenosylhomocysteinase [Glycine max] 
284 gi|356540099 PREDICTED: adenosylhomocysteinase-like [Glycine max] 
285 gi|356549922 PREDICTED: nudix hydrolase 3-like [Glycine max] 
286 gi|571494288 PREDICTED: carboxymethylenebutenolidase homolog [Glycine max] 
287 gi|571490446 PREDICTED: histone H3.3-like isoform X2 [Glycine max] 
288 gi|356541888 PREDICTED: histone H3.2-like [Glycine max] 
289 gi|29839257 RecName: Full=Ferritin-3  chloroplastic; Flags: Precursor 
290 gi|2970654 ferritin subunit cowpea2 precursor [Vigna unguiculata] 
291 gi|356535571 PREDICTED: copper transport protein ATX1-like [Glycine max] 
292 gi|255548345 Nitrogen regulatory protein P-II, putative [Ricinus communis] 
293 gi|357495457 Fasciclin-like arabinogalactan protein [Medicago truncatula] 
294 gi|356571858 PREDICTED: alpha-L-arabinofuranosidase 1-like [Glycine max] 
295 gi|543176568 carnitine acyl carrier-like protein [Phaseolus vulgaris] 
296 gi|356527612 PREDICTED: acyl carrier protein 1, chloroplastic-like [Glycine max] 
297 gi|357480627 Acyl carrier protein, partial [Medicago truncatula] 
298 gi|356554350 PREDICTED: very-long-chain enoyl-CoA reductase-like isoformX1 [Glycine max] 
299 gi|356538571 PREDICTED: enoyl-[acyl-carrier-protein] reductase [NADH]  chloroplastic-like [Glycine max] 
300 gi|356503499 PREDICTED: kinesin-related protein 4-like [Glycine max] 
301 gi|356553631 PREDICTED: tropomyosin-like [Glycine max] 
302 gi|356558578 PREDICTED: actin-101-like [Glycine max] 
303 gi|356572556 PREDICTED: cell division protein FtsZ homolog 2-1  chloroplastic-like [Glycine max] 
304 gi|357520365 Protein tolB [Medicago truncatula] 

Diminuíram em abundância 
305 gi|356521042 PREDICTED: proliferation-associated protein 2G4 [Glycine max] 

306 gi|356530965 PREDICTED: fibroin heavy chain-like [Glycine max] 
307 gi|357504821 Pectinesterase [Medicago truncatula] 
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PROTEÍNAS DIFERENCIALMENTE ACUMULADAS  6 DPS 
Fotossíntese 

Aumentaram em abundância 
1 gi|13699822 NADPH-protochlorophyllide oxidoreductase [Vigna radiata] 

2 gi|414666 coproporphyrinogen oxidase [Glycine max] 
3 gi|356509222 PREDICTED: thylakoid lumenal 17.4 kDa protein  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max] 
4 gi|571487055 PREDICTED: thylakoid lumenal protein At1g12250  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max] 
5 gi|357486415 Thylakoid lumenal 15.0 kDa protein [Medicago truncatula] 
6 gi|8954298 chlorophyll a/b-binding protein CP24 precursor [Vigna radiata] 
7 gi|30088964 lethal leaf spot 1-like protein [Vigna unguiculata] 
8 gi|356526942 PREDICTED: oxygen-evolving enhancer protein 2  chloroplastic-like [Glycine max] 
9 gi|356558503 PREDICTED: probable plastid-lipid-associated protein 4, chloroplastic-like [Glycine max] 

10 gi|387598461 photosystem I P700 apoprotein A2 (chloroplast) [Vigna unguiculata] 
11 gi|255571176 Photosystem II reaction center W protein, putative [Ricinus communis] 
12 gi|356576863 PREDICTED: nifU-like protein 4, mitochondrial-like [Glycine max] 
13 gi|356547583 PREDICTED: ribulose-1,5 bisphosphate carboxylase/oxygenase large [Glycine max] 
14 gi|356550687 PREDICTED: ribulose bisphosphate carboxylase/oxygenase activase [Glycine max] 
15 gi|356505633 PREDICTED: calvin cycle protein CP12-2  chloroplastic [Glycine max] 
16 gi|356568028 PREDICTED: fructose-1 6-bisphosphatase  chloroplastic-like [Glycine max] 
17 gi|571434735 PREDICTED: phosphoenolpyruvate carboxylase 4-like [Glycine max] 
18 gi|351726309 phosphoenolpyruvate carboxylase [Glycine max] 
19 gi|357461143 Sedoheptulose-1 7-bisphosphatase [Medicago truncatula] 

20 gi|356558908 PREDICTED: NADP-dependent malic enzyme-like [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
21 gi|571528441 PREDICTED: chlorophyll a-b binding protein 6A  chloroplastic-like [Glycine max] 
22 gi|4689388 ribulose-1 5-bisphosphate carboxylase small subunit [Vigna radiata] 
23 gi|501594929 photosystem II protein D2 (chloroplast) [Vigna angularis] 

Respiração e Metabolismo Energético 
Aumentaram em abundância 

24 gi|356572720 PREDICTED: bifunctional protein FolD 2-like [Glycine max] 
25 gi|167961875 peroxisomal glycolate oxidase [Glycine max] 
26 gi|351724481 fructose-bisphosphate aldolase [Glycine max] 
27 gi|255557204 fructose-bisphosphate aldolase, putative [Ricinus communis] 
28 gi|356500948 PREDICTED: pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha  [Glycine max] 
29 gi|356532109 PREDICTED: 2 3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase-like [Glycine max] 
30 gi|356513947 PREDICTED: isocitrate dehydrogenase [NADP]  chloroplastic/mitochondrial-like [Glycine max] 
31 gi|356537120 PREDICTED: succinyl-CoA ligase [ADP-forming] subunit beta  mitochondrial [Glycine max] 
32 gi|356525687 PREDICTED: citrate synthase  mitochondrial-like [Glycine max] 
33 gi|357455121 Cytochrome c oxidase subunit 5B [Medicago truncatula] 
34 gi|357481261 Cytochrome c [Medicago truncatula] 
35 gi|356549980 PREDICTED: cytochrome b6-f complex iron-sulfur subunit  chloroplastic-like [Glycine max] 
36 gi|356552918 PREDICTED: cytochrome c oxidase subunit 6b-1-like [Glycine max] 
37 gi|357452533 Flavoprotein wrbA [Medicago truncatula]  (NAD(P)H dehydrogenase (quinone)) 
38 gi|255545796 cytochrome C oxidase polypeptide vib, putative [Ricinus communis] 
39 gi|357510673 V-type proton ATPase subunit G [Medicago truncatula] 
40 gi|357448527 Obg-like ATPase [Medicago truncatula] 
41 gi|357443397 ATP synthase subunit d [Medicago truncatula] 
42 gi|571445075 PREDICTED: ATP synthase subunit delta'  mitochondrial-like [Glycine max] 
43 gi|356514035 PREDICTED: ATP synthase delta chain  chloroplastic-like [Glycine max] 
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44 gi|478620887 ATP synthase CF0 subunit I (chloroplast) [Vigna angularis] 
45 gi|403311568 NADH dehydrogenase subunit 7 (mitochondrion) [Glycine max] 

46 gi|255547385 malate dehydrogenase, putative [Ricinus communis] 
47 gi|590684294 Hydroxypyruvate reductase isoform 2, partial [Theobroma cacao] 

Diminuíram em abundância 
48 gi|478620867 ATP synthase CF1 epsilon subunit (chloroplast) [Vigna angularis] 
49 gi|478620930 NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit I (chloroplast) [Vigna angularis] 
50 gi|571493836 PREDICTED: ferredoxin-1  chloroplastic-like [Glycine max] 
51 gi|387598453 ATP synthase CF1 beta subunit (chloroplast) [Vigna unguiculata] 

Metabolismo de Proteínas 
Aumentaram em abundância 

52 gi|2494261 RecName: Full=Elongation factor Tu  chloroplastic; Short=EF-Tu; Flags: Precursor 
53 gi|356567603 PREDICTED: eukaryotic translation initiation factor 3 subunit G-like [Glycine max] 
54 gi|356505465 PREDICTED: eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C-like [Glycine max] 
55 gi|356525774 PREDICTED: elongation factor 2-like [Glycine max] 
56 gi|393396083 ribosomal protein S3 (chloroplast) [Vigna unguiculata] 
57 gi|349589896 ribosomal protein S15 [Vigna unguiculata] 
58 gi|22725680 ribosomal protein S19 [Vigna angularis] 
59 gi|356524632 PREDICTED: 40S ribosomal protein S16-like [Glycine max] 
60 gi|574584554 40S ribosomal protein S9-2-like [Glycine max] 
61 gi|356535863 PREDICTED: 60S ribosomal protein L36-3-like [Glycine max] 
62 gi|356563340 PREDICTED: 60S ribosomal protein L15-1-like [Glycine max] 
63 gi|356572399 PREDICTED: 60S ribosomal protein L4-like [Glycine max] 
64 gi|356538597 PREDICTED: 60S ribosomal protein L7a-like [Glycine max] 
65 gi|356548210 PREDICTED: 60S ribosomal protein L4-like [Glycine max] 
66 gi|193850547 putative ribosomal protein S15 [Glycine max] 
67 gi|83595775 ribosomal protein S11 [Glycine max] 
68 gi|254998360 ribosomal protein L16 [Vigna radiata] 
69 gi|341958461 chloroplast acetohydroxy acid isomeroreductase [Glycine max] 
70 gi|356527475 PREDICTED: glycine--tRNA ligase 1  mitochondrial-like [Glycine max] 
71 gi|356508039 PREDICTED: 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Glycine max] 
72 gi|571476053 PREDICTED: histidinol dehydrogenase  chloroplastic-like [Glycine max] 
73 gi|356575418 PREDICTED: anthranilate synthase component I-2  chloroplastic-like [Glycine max] 
74 gi|300678122 plastid glutamine synthetase [Vigna radiata] 
75 gi|571500190 PREDICTED: probable allantoinase 1-like isoform X3 [Glycine max] 
76 gi|356524636 PREDICTED: 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 1 homolog A-like [Glycine ma
77 gi|356532265 PREDICTED: UBA and UBX domain-containing protein At4g15410-like [Glycine max] 
78 gi|356567836 PREDICTED: small ubiquitin-related modifier 2-like [Glycine max] 
79 gi|356570019 PREDICTED: 26S protease regulatory subunit 6B homolog [Glycine max] 
80 gi|356531011 PREDICTED: proteasome subunit alpha type-1-B-like isoform 1 [Glycine max] 
81 gi|571446346 PREDICTED: xylem serine proteinase 1-like [Glycine max] 
82 gi|356552314 PREDICTED: clathrin interactor EPSIN 1-like isoform 1 [Glycine max] 
83 gi|356569945 PREDICTED: protein TIC 40  chloroplastic-like [Glycine max] 
84 gi|356537204 PREDICTED: syntaxin-121-like [Glycine max] 
85 gi|356527099 PREDICTED: syntaxin-51-like isoform X1 [Glycine max] 
86 gi|356542209 PREDICTED: protein TIC 62  chloroplastic-like [Glycine max] 
87 gi|357440723 Ribosome-recycling factor [Medicago truncatula] 
88 gi|357463621 Proteasome subunit beta type [Medicago truncatula] 
89 gi|357505623 40S ribosomal protein S23, partial [Medicago truncatula] 
90 gi|356509448 PREDICTED: ubiquitin-fold modifier 1-like [Glycine max] 
91 gi|357467889 40S ribosomal protein S12 [Medicago truncatula] 
92 gi|356526807 PREDICTED: proteasome subunit beta type-1-like [Glycine max] 
93 gi|356559288 PREDICTED: 40S ribosomal protein S4-1 [Glycine max] 
94 gi|357468175 Peptidase M50 family [Medicago truncatula] 
95 gi|357473663 60S ribosomal protein L35 [Medicago truncatula] 
96 gi|255543308 40S ribosomal protein S4, putative [Ricinus communis] 
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97 gi|356552153 PREDICTED: 30S ribosomal protein S9  chloroplastic-like [Glycine max] 
98 gi|356523720 PREDICTED: mitochondrial-processing peptidase subunit alpha-like [Glycine max] 
99 gi|351724893 subtilisin-like protease C1 precursor [Glycine max] 

100 gi|356509137 PREDICTED: nascent polypeptide-associated complex subunit alpha-like [Glycine max] 
101 gi|356513781 PREDICTED: elongation factor Tu  chloroplastic-like [Glycine max] 
102 gi|356527113 PREDICTED: 40S ribosomal protein S8-like [Glycine max] 
103 gi|356499803 PREDICTED: 60S ribosomal protein L34-like [Glycine max] 
104 gi|356558936 PREDICTED: protein transport protein SEC23-like [Glycine max] 
105 gi|356534416 PREDICTED: protein transport protein Sec24-like At4g32640-like [Glycine max] 
106 gi|356538747 PREDICTED: 40S ribosomal protein S25-2-like [Glycine max] 
107 gi|571559909 PREDICTED: protein transport protein Sec24-like At3g07100-like isoform X2 [Glycine max] 
108 gi|571477538 PREDICTED: short-chain dehydrogenase TIC 32  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max] 
109 gi|356534756 PREDICTED: ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 5  chloroplastic-like  [Glycine max] 
110 gi|357476431 40S ribosomal protein S14 [Medicago truncatula] 
111 gi|356536156 PREDICTED: d-3-phosphoglycerate dehydrogenase  chloroplastic-like [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
112 gi|571480624 PREDICTED: TOM1-like protein 2-like [Glycine max] 
113 gi|387598507 ribosomal protein S7 (chloroplast) [Vigna unguiculata] 
114 gi|357441493 40S ribosomal protein S24 [Medicago truncatula] 
115 gi|255580702 60S ribosomal protein L21, putative [Ricinus communis] 
116 gi|571492053 PREDICTED: protein TIC 62  chloroplastic-like isoform X3 [Glycine max] 

Homeostase Redox 
Aumentaram em abundância 
117 gi|571465885 PREDICTED: peroxiredoxin-2B-like [Glycine max] 
118 gi|282848228 glutaredoxin GRX [Jatropha curcas] 
119 gi|356526803 PREDICTED: probable nucleoredoxin 1-like isoform X1 [Glycine max] 
120 gi|255577761 glutathione peroxidase, putative [Ricinus communis] 
121 gi|298161171 catalase, partial [Vigna mungo] 
122 gi|215959346 catalase 2  partial [Vigna unguiculata] 

123 gi|357443639 Thioredoxin-like protein [Medicago truncatula] 
124 gi|357444883 Thioredoxin-X [Medicago truncatula] 
125 gi|255547345 ribulose-5-phosphate-3-epimerase, putative [Ricinus communis] 
126 gi|351725441 leghemoglobin reductase [Glycine max] 
127 gi|356563248 PREDICTED: FAM10 family protein At4g22670-like [Glycine max] 
128 gi|356559911 PREDICTED: CDGSH iron-sulfur domain-containing protein NEET-like [Glycine max] 
129 gi|357479351 Peroxiredoxin Q [Medicago truncatula] 
130 gi|356525628 PREDICTED: thioredoxin-like protein Clot-like [Glycine max] 
131 gi|571497928 PREDICTED: glutaredoxin-C5, chloroplastic isoform X1 [Glycine max] 

Defesa 
Aumentaram em abundância 
132 gi|1449405 pathogenesis related protein [Vigna unguiculata] 

133 gi|356494987 PREDICTED: glucan endo-1,3-beta-glucosidase-like protein 2-like [Glycine max] 
134 gi|351721816 cysteine proteinase inhibitor precursor [Glycine max] 
135 gi|34147983 multicystatin [Vigna unguiculata] 
136 gi|34539488 lipid transfer protein I [Vigna radiata] 
137 gi|268589176 lipid transfer protein [Glycine soja] 
138 gi|356556698 PREDICTED: metacaspase-4-like [Glycine max] 
139 gi|356500603 PREDICTED: protein YLS9-like [Glycine max] 
140 gi|571488479 PREDICTED: beta-glucosidase 12-like [Glycine max] 
141 gi|7106538 S1-1 [Vigna unguiculata] PR10 
142 gi|208964720 SGT1-2 [Glycine max] 
143 gi|358347730 Glyoxalase/bleomycin resistance protein/dioxygenase [Medicago truncatula] 
144 gi|356575961 PREDICTED: remorin-like [Glycine max] 
145 gi|25990362 aspartate aminotransferase [Phaseolus vulgaris] 
146 gi|356549471 PREDICTED: soluble inorganic pyrophosphatase 1, chloroplastic-like [Glycine max] 
147 gi|351727725 cyanate hydratase [Glycine max] 
148 gi|356514451 PREDICTED: 3-oxo-Delta(4 5)-steroid 5-beta-reductase-like [Glycine max] 
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149 gi|351721013 peroxisomal 3-ketoacyl-CoA thiolase [Glycine max] 
150 gi|469469074 hydroperoxide lyase [Glycine max] 
151 gi|571456430 PREDICTED: probable 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase isoform X3 [Glycine 
152 gi|571507614 PREDICTED: cucumisin-like [Glycine max] 
153 gi|356561347 PREDICTED: GEM-like protein 5-like [Glycine max] 
154 gi|502116561 PREDICTED: coiled-coil domain-containing protein 12-like isoform X1 [Cicer arietinum] 
155 gi|356564247 PREDICTED: bifunctional epoxide hydrolase 2-like isoform X1 [Glycine max] 
156 gi|351727433 guanine nucleotide-binding protein subunit beta-like protein [Glycine max] 
157 gi|356500750 PREDICTED: glutathione S-transferase U18-like [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
158 gi|356526809 PREDICTED: quinone oxidoreductase-like protein At1g23740  chloroplastic-like [Glycine max
159 gi|356576909 PREDICTED: plasminogen activator inhibitor 1 RNA-binding protein [Glycine max] 
160 gi|196122020 germin-like protein 8 [Glycine max] 
161 gi|356568589 PREDICTED: plasminogen activator inhibitor 1 RNA-binding protein-like [Glycine max] 
162 gi|196122024 germin-like protein 10 [Glycine max] 
163 gi|356504366 PREDICTED: aldo-keto reductase family 4 member C9-like [Glycine max] 

Estresse 
Aumentaram em abundância 
164 gi|356558131 PREDICTED: universal stress protein A-like protein-like [Glycine max] 
165 gi|356499919 PREDICTED: peptidyl-prolyl cis-trans isomerase E-like [Glycine max] 
166 gi|356545409 PREDICTED: peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP16-3  chloroplastic-like [Glycine max] 
167 gi|23396588 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase Precursor [Vicia faba] 
168 gi|18146786 CYP1 -cyclophilin[Vigna radiata] 
169 gi|289780455 cyclophilin [Vigna mungo] 
170 gi|357445945 Peptidyl-prolyl isomerase FKBP12 [Medicago truncatula] 
171 gi|351725215 17.3 kDa class I heat shock protein [Glycine max] 
172 gi|154293473 17.7 kDa class I small heat shock protein [Vigna unguiculata] 
173 gi|357467405 Dehydrin [Medicago truncatula] 
174 gi|351726156 KS-type dehydrin SLTI629 [Glycine max] 
175 gi|387156954 dehydrin protein  partial [Vigna radiata] 
176 gi|1854443 CPRD8 protein [Vigna unguiculata] 
177 gi|9857292 CPRD86 [Vigna unguiculata] 
178 gi|5852203 aldehyde reductase [Vigna radiata] 
179 gi|5852203 aldehyde reductase [Vigna radiata] 
180 gi|255540719 aldehyde dehydrogenase, putative [Ricinus communis] 
181 gi|356501653 PREDICTED: aldehyde dehydrogenase family 2 member B7  mitochondrial-like [Glycine max
182 gi|356572385 PREDICTED: glutathione S-transferase L3-like isoform X1 [Glycine max] 
183 gi|356528282 PREDICTED: 70 kDa peptidyl-prolyl isomerase-like [Glycine max] 
184 gi|356556102 PREDICTED: heat shock 70 kDa protein 14-like [Glycine max] 
185 gi|356504311 PREDICTED: frataxin  mitochondrial-like [Glycine max] 
186 gi|571463677 PREDICTED: stress-induced-phosphoprotein 1-like [Glycine max] 
187 gi|543177018 PREDICTED: 10 kDa heat shock protein, mitochondrial-like [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
188 gi|356554826 PREDICTED: heat shock 70 kDa protein  mitochondrial-like [Glycine max] 
189 gi|356500683 PREDICTED: heat shock 70 kDa protein-like [Glycine max] 
190 gi|356530818 PREDICTED: heat shock protein 83-like [Glycine max] 

Sinalização 
Aumentaram em abundância 
191 gi|255537071 calmodulin, putative [Ricinus communis] 
192 gi|356565313 PREDICTED: probable calcium-binding protein CML13-like [Glycine max] 
193 gi|356534702 PREDICTED: LOW QUALITY PROTEIN: probable calcium-binding protein [Glycine max] 
194 gi|41059971 lectin precursor [Vigna unguiculata] 
195 gi|356537005 PREDICTED: rho-N domain-containing protein 1  chloroplastic-like [Glycine max] 
196 gi|356548895 PREDICTED: annexin-like protein RJ4-like isoform 2 [Glycine max] 
197 gi|255567106 Multiprotein-bridging factor, putative [Ricinus communis] 
198 gi|543176958 zinc finger CCCH domain-containing protein [Phaseolus vulgaris] 
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199 gi|543177008 Ras-like GTP-binding protein [Phaseolus vulgaris] 
200 gi|356535786 PREDICTED: POU domain  class 4  transcription factor 1-like [Glycine max] 
201 gi|543177018 cAMP-regulated phosphoprotein 19-related protein [Phaseolus vulgaris] 
202 gi|356525235 PREDICTED: DEAD-box ATP-dependent RNA helicase 37 [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
203 gi|571445079 PREDICTED: probable receptor-like protein kinase At5g47070-like isoform X3 [Glycine max] 

Metabolismo de RNA 
Aumentaram em abundância 
204 gi|356511826 PREDICTED: glycine-rich RNA-binding protein 3, mitochondrial-like [Glycine max] 
205 gi|356517068 PREDICTED: glycine-rich RNA-binding protein 7 [Glycine max] 
206 gi|571455877 PREDICTED: YTH domain family protein 1-like [Glycine max] (RNA BINGING PROTEIN?) 
207 gi|356516154 PREDICTED: ribosome-binding factor PSRP1  chloroplastic [Glycine max] 
208 gi|356563326 PREDICTED: spliceosome-associated protein CWC15 homolog [Glycine max] 
209 gi|571509667 PREDICTED: serine/arginine-rich splicing factor RSZ22A-like isoform X3 [Glycine max] 
210 gi|356572088 PREDICTED: DAZ-associated protein 1 [Glycine max] 
211 gi|356495867 PREDICTED: probable ADP-ribosylation factor GTPase-activating protein AGD8 [Glycine max] 
212 gi|356575319 PREDICTED: ADP-ribosylation factor 2-like isoform 1 [Glycine max] 
213 gi|255539475 pre-mRNA cleavage factor im, 25kD subunit, putative [Ricinus communis] 

Diminuíram em abundância 
214 gi|356500206 PREDICTED: chloroplast stem-loop binding protein of 41 kDa a  chloroplastic-like [Glycine max] 

Outras Funções 
Aumentaram em abundância 
215 gi|356576349 PREDICTED: phosphoglucan phosphatase DSP4, chloroplastic-like [Glycine max] 
216 gi|356526649 PREDICTED: alpha-xylosidase 1-like [Glycine max] 
217 gi|440647150 disproportionating enzyme 1 [Vigna angularis] = 4-alpha-glucanotransferase 
218 gi|255582572 mitochondrial oxoglutarate/malate carrier protein, putative [Ricinus communis] 
219 gi|356512511 PREDICTED: mitochondrial dicarboxylate/tricarboxylate transporter DTC-like [Glycine max] 
220 gi|356542658 PREDICTED: lactoylglutathione lyase-like [Glycine max] 
221 gi|356549922 PREDICTED: nudix hydrolase 3-like [Glycine max] 
222 gi|571489116 PREDICTED: lactoylglutathione lyase-like isoform X3 [Glycine max] 
223 gi|356571858 PREDICTED: alpha-L-arabinofuranosidase 1-like [Glycine max] 
224 gi|571458164 PREDICTED: HMG-1 like protein gene isoform X3 [Glycine max] 
225 gi|356541888 PREDICTED: histone H3.2-like [Glycine max] 
226 gi|356535571 PREDICTED: copper transport protein ATX1-like [Glycine max] 
227 gi|29839257 RecName: Full=Ferritin-3  chloroplastic; Flags: Precursor 
228 gi|356526890 PREDICTED: mitochondrial outer membrane protein porin of 36 kDa-like [Glycine max] 
229 gi|356507945 PREDICTED: glycine-rich protein 2-like [Glycine max] 
230 gi|571518128 PREDICTED: cell wall protein AWA1-like isoform X2 [Glycine max] 
231 gi|571503799 PREDICTED: phospholipase D alpha 1-like isoform X2 [Glycine max] 
232 gi|356549910 PREDICTED: ADP ATP carrier protein 3  mitochondrial-like [Glycine max] 
233 gi|356554350 PREDICTED: very-long-chain enoyl-CoA reductase-like isoformX1 [Glycine max] 
234 gi|543176568 carnitine acyl carrier-like protein [Phaseolus vulgaris] 
235 gi|357520639 Biotin carboxylase [Medicago truncatula] 
236 gi|13161399 CPRD47 [Vigna unguiculata] 
237 gi|356558578 PREDICTED: actin-101-like [Glycine max] 
238 gi|571440771 PREDICTED: villin-3-like isoform X3 [Glycine max] 
239 gi|571524895 PREDICTED: GRF1-interacting factor 3-like isoform X4 [Glycine max] 
240 gi|571546196 PREDICTED: geminivirus Rep-interacting motor protein-like isoform X1 [Glycine max] 
241 gi|356568060 PREDICTED: probable aquaporin PIP1-2 [Glycine max] 
242 gi|590667876 Alpha/beta-Hydrolases superfamily protein [Theobroma cacao] 
243 gi|357520365 Protein tolB [Medicago truncatula] 
244 gi|571443371 PREDICTED: acyl-CoA oxidase isoform X1 [Glycine max] 
245 gi|356540099 PREDICTED: adenosylhomocysteinase-like [Glycine max] 
246 gi|356521516 PREDICTED: methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain  mitochondrial-like [Glycine max] 
247 gi|255627951 cofilin/actin-depolymerizing factor-like protein [Medicago truncatula] 
248 gi|255645257 PREDICTED: protein FLX-like 3-like isoform X1 [Glycine max] 
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249 gi|255642479 PREDICTED: L-galactose dehydrogenase-like isoform X1 [Glycine max] 
250 gi|257715502 PREDICTED: acetate/butyrate--CoA ligase AAE7, peroxisomal [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
251 gi|571567656 PREDICTED: DNA mismatch repair protein MSH3-like isoform X1 [Glycine max] 
252 gi|16417595 translationally controlled tumor-like protein [Glycine max] 
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PROTEÍNAS DIFERENCIALMENTE ACUMULADAS  2 DPV 
Fotossíntese 

Aumentaram em abundância 
1 gi|351724481 fructose-bisphosphate aldolase [Glycine max] 
2 gi|167962794 peroxisomal glycolate oxidase [Glycine max] 
3 gi|356536342 PREDICTED: uncharacterized protein At2g27730  mitochondrial isoform 1 [Glycine max] 
4 gi|356572720 PREDICTED: bifunctional protein FolD 2-like [Glycine max] 
5 gi|356557150 PREDICTED: thylakoid lumenal 19 kDa protein  chloroplastic-like [Glycine max] 
6 gi|8954298 chlorophyll a/b-binding protein CP24 precursor [Vigna radiata] 
7 gi|336390551 adenosylhomocysteinase [Glycine max] 
9 gi|356516389 PREDICTED: psbP domain-containing protein 2  chloroplastic-like [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
10 gi|501594929 photosystem II protein D2 (chloroplast) [Vigna angularis] 
11 gi|356501429 PREDICTED: oxygen-evolving enhancer protein 2  chloroplastic-like [Glycine max] 
12 gi|356509222 PREDICTED: thylakoid lumenal 17.4 kDa protein  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max]
13 gi|571487055 ferritin subunit cowpea2 precursor [Vigna unguiculata] 
14 gi|8954293 LHCII type I chlorophyll a/b binding protein [Vigna radiata] 
15 gi|356530551 PREDICTED: photosystem I reaction center subunit psaK, chloroplastic-like [Glycine max] 
16 gi|357443911 Zeaxanthin epoxidase [Medicago truncatula] 
17 gi|356509222 PREDICTED: thylakoid lumenal 17.4 kDa protein, chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max]
18 gi|358347773 Cytosolic fructose-1 6-bisphosphatase [Medicago truncatula] 
19 gi|468000 delta-aminolevulinic acid dehydratase [Glycine max] 
20 gi|558695790 chloroplast DAG protein [Phaseolus vulgaris] 
21 gi|590630848 Thylakoid lumenal 15.0 kDa protein 2 isoform 1 [Theobroma cacao] 
22 gi|357456027 Photosystem I reaction center subunit V [Medicago truncatula] 
23 gi|255571176 Photosystem II reaction center W protein, putative [Ricinus communis] 
24 gi|357454927 Photosystem I reaction center subunit VI [Medicago truncatula] 
25 gi|289066855 photosystem II phosphoprotein [Vigna radiata] 

Respiração e Metabolismo Energético 
Aumentaram em abundância 

26 gi|356569983 PREDICTED: NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit N, organellar [Glycine max] 
27 gi|77563715 vacuolar ATP-related protein, partial [Nicotiana tabacum] 
28 gi|22135457 glyoxysomal malate dehydrogenase, partial [Medicago sativa] 
29 gi|356549980 PREDICTED: cytochrome b6-f complex iron-sulfur subunit  chloroplastic-like [Glycine max] 
30 gi|403311568 NADH dehydrogenase subunit 7 (mitochondrion) [Glycine max] 
31 gi|403311579 ATPase subunit 1 (mitochondrion) [Glycine max] 
32 gi|571459243 PREDICTED: ATP synthase subunit b', chloroplastic-like [Glycine max] 
33 gi|212901256 ribulose-1 5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit [Vigna unguiculata] 
34 gi|356543418 PREDICTED: ferredoxin-1  chloroplastic-like [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
35 gi|289066833 ATP synthase CF1 alpha subunit [Vigna radiata] 
36 gi|356548957 PREDICTED: ATP synthase gamma chain  chloroplastic-like isoform 3 [Glycine max] 
37 gi|571493836 PREDICTED: ferredoxin-1  chloroplastic-like [Glycine max] 
38 gi|571445383 PREDICTED: ferredoxin-dependent glutamate synthase 1 [Glycine max] 
39 gi|571461573 PREDICTED: enolase 1  chloroplastic-like isoform X2 [Glycine max] 
40 gi|356501429 PREDICTED: oxygen-evolving enhancer protein 2, chloroplastic-like [Glycine max] 
41 gi|351725151 harpin binding protein 1 [Glycine max] 
42 gi|356548101 PREDICTED: NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex [Glycine max] 
43 gi|357443397 ATP synthase subunit d [Medicago truncatula] 
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44 gi|407971016 ferredoxin-thioredoxin reductase catalytic chain, chloroplastic [Glycine max] 
45 gi|357467451 NADH dehydrogenase [Medicago truncatula] 
46 gi|356552918 PREDICTED: cytochrome c oxidase subunit 6b-1-like [Glycine max] 
47 gi|255560157 cytochrome B5 isoform 1, putative [Ricinus communis] 
48 gi|356509365 PREDICTED: NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit M  chloroplastic-like [Glycine max] 
49 gi|501594921 NADH-plastquinone oxidoreductase subunit J (chloroplast) [Vigna angularis] 
50 gi|356537628 PREDICTED: ferredoxin-3  chloroplastic-like [Glycine max] 

Metabolismo de Proteínas 
Aumentaram em abundância 

51 gi|571496006 PREDICTED: gamma-glutamyl hydrolase isoform X1 [Glycine max] 
52 gi|356565535 PREDICTED: 40S ribosomal protein S15-like isoform 1 [Glycine max] 
53 gi|356538747 PREDICTED: 40S ribosomal protein S25-2-like [Glycine max] 
54 gi|193850547 putative ribosomal protein S15 [Glycine max] 
55 gi|356555056 PREDICTED: 60S ribosomal protein L26-1-like [Glycine max] 
56 gi|356561118 PREDICTED: 40S ribosomal protein S27-2 [Glycine max] 
57 gi|587944514 Mitochondrial import inner membrane translocase subunit Tim9 [Morus notabilis] 
58 gi|543176604 40S ribosomal protein S20-2-like protein [Phaseolus vulgaris] 
59 gi|590647261 Ribosomal protein S21 family protein isoform 1 [Theobroma cacao] 
60 gi|356550533 REDICTED: 60S ribosomal protein L37-3 [Glycine max] 
61 gi|356507420 PREDICTED: 60S ribosomal protein L39-2-like [Glycine max] 
62 gi|356530383 PREDICTED: nucleosome assembly protein 1;3-like isoform 2 [Glycine max] 
63 gi|356513074 PREDICTED: aspartate--tRNA ligase  mitochondrial-like [Glycine max] 
64 gi|734321301 60S ribosomal protein L21-1 [Glycine soja] 

Diminuíram em abundância 
65 gi|351721220 eukaryotic translation initiation factor 5A3 [Glycine max] 
66 gi|356531651 PREDICTED: 50S ribosomal protein L1  chloroplastic-like [Glycine max] 
67 gi|356535863 PREDICTED: 60S ribosomal protein L36-3-like [Glycine max] 
68 gi|349589883 ribosomal protein S8 [Vigna unguiculata] 
69 gi|393396083 ribosomal protein S3 (chloroplast) [Vigna unguiculata] 
70 gi|351725493 60S acidic ribosomal protein P0 [Glycine max] 
71 gi|571500190 PREDICTED: probable allantoinase 1-like isoform X3 [Glycine max] 
72 gi|356498214 PREDICTED: 60S ribosomal protein L31-like [Glycine max] 
73 gi|300678122 plastid glutamine synthetase [Vigna radiata] 
74 gi|356535970 PREDICTED: 1 2-dihydroxy-3-keto-5-methylthiopentene dioxygenase 4 isoform X1 [Glycine max] 
75 gi|356564051 PREDICTED: glycine dehydrogenase [decarboxylating]  mitochondrial-like [Glycine max] 
76 gi|571438728 PREDICTED: F-box protein SKIP23-like isoform X2 [Glycine max] 
77 gi|571440932 PREDICTED: ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 1D-like [Glycine max] 
78 gi|356532265 PREDICTED: UBA and UBX domain-containing protein At4g15410-like [Glycine max] 
79 gi|356524925 PREDICTED: 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 8 homolog A-like [Glycine max] 
80 gi|571457065 PREDICTED: puromycin-sensitive aminopeptidase-like isoform X4 [Glycine max] 
81 gi|356549188 PREDICTED: 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 14 homolog [Glycine max] 
82 gi|356512203 PREDICTED: ATP-dependent zinc metalloprotease FTSH 2  chloroplastic-like [Glycine max] 
83 gi|571492053 PREDICTED: protein TIC 62  chloroplastic-like isoform X3 [Glycine max] 
84 gi|356571874 PREDICTED: nascent polypeptide-associated complex subunit alpha-like [Glycine max] 
85 gi|571461623 PREDICTED: vacuolar protein sorting-associated protein 24 homolog 1 isoform X2 [Glycine max] 
86 gi|571533619 PREDICTED: brefeldin A-inhibited guanine nucleotide-exchange protein 5-like [Glycine max] 
87 gi|571521870 PREDICTED: nuclear-pore anchor [Glycine max] 
88 gi|356575319 PREDICTED: ADP-ribosylation factor 2-like isoform 1 [Glycine max] 
89 gi|356555141 PREDICTED: clathrin light chain 1-like [Glycine max] 
90 gi|255582939 30S ribosomal protein S20, putative [Ricinus communis] 
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91 gi|356523334 PREDICTED: 40S ribosomal protein S12-like isoform X1 [Glycine max] 
92 gi|356516569 PREDICTED: proteasome subunit beta type-5-like [Glycine max] 
93 gi|255542368 40S ribosomal protein S24, putative [Ricinus communis] 
94 gi|356557004 PREDICTED: proteasome subunit alpha type-2-A-like [Glycine max] 
95 gi|356509137 PREDICTED: nascent polypeptide-associated complex subunit alpha-like [Glycine max] 
96 gi|357495999 Serine-type peptidase [Medicago truncatula] 
97 gi|357462331 50S ribosomal protein L11 [Medicago truncatula] 
98 gi|543176516 elongation factor 1 beta [Phaseolus vulgaris] 
99 gi|356539066 PREDICTED: 60S ribosomal protein L23A-like [Glycine max] 
100 gi|255541632 cysteine synthase, putative [Ricinus communis] 
101 gi|359485888 PREDICTED: 50S ribosomal protein L29, chloroplastic-like [Vitis vinifera] 
102 gi|255537133 ATP-dependent clp protease, putative [Ricinus communis] 
103 gi|356558339 PREDICTED: 60S ribosomal protein L35-like isoform 1 [Glycine max] 
104 gi|255545528 30S ribosomal protein S13, putative [Ricinus communis] 
105 gi|571568736 PREDICTED: probable aspartyl aminopeptidase-like [Glycine max] 
106 gi|349589889 ribosomal protein L32 [Vigna unguiculata] 
107 gi|571477538 PREDICTED: short-chain dehydrogenase TIC 32  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max]
108 gi|356496178 PREDICTED: 30S ribosomal protein S31  chloroplastic-like [Glycine max] 
109 gi|22725680 ribosomal protein S19 [Vigna angularis] 
110 gi|571549962 PREDICTED: 60S ribosomal protein L23a-1-like isoform X2 [Glycine max] 
111 gi|574584623 60S ribosomal protein L24-like [Glycine max] 
112 gi|571441009 PREDICTED: eukaryotic translation initiation factor isoform 4G-1-like [Glycine max] 
113 gi|356539732 PREDICTED: 50S ribosomal protein L17  chloroplastic-like [Glycine max] 
114 gi|356514308 PREDICTED: 40S ribosomal protein S30-like [Glycine max] 
115 gi|356536410 PREDICTED: E3 ubiquitin ligase BIG BROTHER-related isoform 1 [Glycine max] 
116 gi|255586424 Cucumisin precursor, putative [Ricinus communis] 
117 gi|351722393 60S ribosomal protein L27a [Glycine max] 
118 gi|734375987 Putative zinc metalloprotease [Glycine soja] 
119 gi|734332251 Clathrin light chain 1 [Glycine soja] 
120 gi|657399134 ubiquitin-conjugating enzyme [Medicago truncatula] 
121 gi|734384959 Peptide chain release factor 1 [Glycine soja] 
122 gi|734402922 ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 2, mitochondrial [Glycine soja] 
123 gi|734406602 UMP/CMP kinase [Glycine soja] 

Homeostase Redox 
Aumentaram em abundância 
124 gi|734364048 Peroxidase 12, partial [Glycine soja] 
125 gi|351725441 leghemoglobin reductase [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
126 gi|255567387 glutaredoxin-1, grx1, putative [Ricinus communis] 
127 gi|571497928 PREDICTED: glutaredoxin-C5, chloroplastic isoform X1 [Glycine max] 
128 gi|255577761 glutathione peroxidase, putative [Ricinus communis] 
129 gi|357479351 Peroxiredoxin Q [Medicago truncatula] 
130 gi|571497928 PREDICTED: glutaredoxin-C5, chloroplastic isoform X1 [Glycine max] 
131 gi|356500098 PREDICTED: 15 kDa selenoprotein-like [Glycine max] 
132 gi|356568589 GDP-mannose 3' 5'-epimerase [Glycine max] 
133 gi|356539366 PREDICTED: superoxide dismutase [Cu-Zn]  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max] 
134 gi|356503260 PREDICTED: monothiol glutaredoxin-S16  chloroplastic-like [Glycine max] 
135 gi|327422155 2-cys-peroxiredoxin  partial [Vigna unguiculata] 
136 gi|356559911 PREDICTED: CDGSH iron-sulfur domain-containing protein NEET-like [Glycine max] 
137 gi|571460036 PREDICTED: protein disulfide-isomerase-like [Glycine max] 
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138 gi|356496838 PREDICTED: thioredoxin-like protein HCF164  chloroplastic-like [Glycine max] 
139 gi|255988705 GDP-mannose 3' 5'-epimerase [Glycine max] 
140 gi|356510410 PREDICTED: thioredoxin-like 4  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max] 

Defesa 
Aumentaram em abundância 
141 gi|60418924 pathogenesis-related protein 10 [Vigna radiata] 
142 gi|1449405 pathogenesis related protein [Vigna unguiculata] 
143 gi|196122020 germin-like protein 8 [Glycine max] 
144 gi|356564247 PREDICTED: bifunctional epoxide hydrolase 2-like isoform X1 [Glycine max] 
145 gi|571458710 PREDICTED: isoflavone reductase-like protein-like [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
146 gi|356502372 PREDICTED: 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase homolog 4-like [Glycine max] 
147 gi|356556698 PREDICTED: metacaspase-4-like [Glycine max] 
148 gi|7106538 S1-1 [Vigna unguiculata] 
149 gi|356549471 PREDICTED: soluble inorganic pyrophosphatase 1, chloroplastic-like [Glycine max] 
150 gi|351725411 glutathione S-transferase GST 5 [Glycine max] 
151 gi|356494987 PREDICTED: glucan endo-1,3-beta-glucosidase-like protein 2-like [Glycine max] 
152 gi|357518817 Non-specific lipid-transfer protein-like protein [Medicago truncatula] 
153 gi|351724553 disease resistance protein/LRR protein-related protein precursor [Glycine max] 
154 gi|356508953 PREDICTED: vacuolar protein sorting-associated protein 20 homolog 2-like [Glycine max] 
155 gi|225430912 PREDICTED: probable membrane-associated 30 kDa protein, chloroplastic [Vitis vinifera] 
156 gi|356556130 PREDICTED: plasma membrane-associated cation-binding protein 1-like [Glycine max] 
157 gi|734358257 Coiled-coil domain-containing protein 12 [Glycine soja] 
158 gi|356525258 PREDICTED: glucan endo-1 3-beta-glucosidase 4-like [Glycine max] 
159 gi|571463709 PREDICTED: endoglucanase 8-like [Glycine max] 

Estresse 
Aumentaram em abundância 
160 gi|356567616 PREDICTED: spermidine synthase 2 [Glycine max] 
161 gi|382948209 dehydrin 9 [Malus domestica] 
162 gi|357511613 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase [Medicago truncatula] 
163 gi|9857292 CPRD86 [Vigna unguiculata] 
164 gi|357460457 Serine hydroxymethyltransferase [Medicago truncatula] 
165 gi|356507345 PREDICTED: chaperone protein ClpB4  mitochondrial-like [Glycine max] 
166 gi|356564815 PREDICTED: chaperone protein ClpB1-like [Glycine max] 
167 gi|356497161 PREDICTED: heat shock protein STI-like [Glycine max] 
168 gi|734369037 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP12 [Glycine soja] 

Diminuíram em abundância 
169 gi|356504311 PREDICTED: frataxin  mitochondrial-like [Glycine max] 
170 gi|734365126 Heat shock 70 kDa protein [Glycine soja] 
171 gi|351722220 copper chaperone homolog CCH [Glycine max] 
172 gi|460397892 PREDICTED: peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP13, [Solanum lycopersicum] 
173 gi|357454235 Chaperone protein DnaJ [Medicago truncatula] 
174 gi|351723609 heat shock protein STI [Glycine max] 
175 gi|571497607 PREDICTED: 20 kDa chaperonin  chloroplastic-like [Glycine max] 
176 gi|356545409 PREDICTED: peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP16-3  chloroplastic-like [Glycine max] 
177 gi|387156954 dehydrin protein  partial [Vigna radiata] 
178 gi|23396588 FK506-binding protein-Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 
179 gi|358344787 10 kDa chaperonin [Medicago truncatula] 
180 gi|357507859 Phosphoglycolate phosphatase [Medicago truncatula] 
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181 gi|351722069 abscisic stress ripening-like protein [Glycine max] 
182 gi|351726156 KS-type dehydrin SLTI629 [Glycine max] 

Sinalização 
Aumentaram em abundância 
183 gi|255592393 dead box ATP-dependent RNA helicase, putative [Ricinus communis] 
184 gi|356557868 PREDICTED: protein FAR1-RELATED SEQUENCE 7-like isoform X1 [Glycine max] 
185 gi|558695810 annexin-like protein [Phaseolus vulgaris] 
186 gi|657399157 calcium-binding EF-hand protein [Medicago truncatula] 

Diminuíram em abundância 
187 gi|110671528 calmodulin [Vigna radiata var. radiata] 
188 gi|356535786 PREDICTED: POU domain  class 4  transcription factor 1-like [Glycine max] 
189 gi|571445975 PREDICTED: ras GTPase-activating protein-binding protein 2-like isoform X2 [Glycine max] 
190 gi|356548895 PREDICTED: annexin-like protein RJ4-like isoform 2 [Glycine max] 
191 gi|590677295 Calcium-binding EF-hand family protein [Theobroma cacao] 
192 gi|449460417 PREDICTED: probable calcium-binding protein CML13-like [Cucumis sativus] 
193 gi|356559051 PREDICTED: probable calcium-binding protein CML21-like isoform X1 [Glycine max] 
194 gi|356517332 PREDICTED: multiprotein-bridging factor 1a-like [Glycine max] 

Metabolismo de RNA 
Aumentaram em abundância 
195 gi|571509667 PREDICTED: serine/arginine-rich splicing factor RSZ22A-like isoform X3 [Glycine max] 
196 gi|356499594 PREDICTED: squamosa promoter-binding-like protein 12-like [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
197 gi|356567350 PREDICTED: ribonuclease UK114-like [Glycine max] 
198 gi|356567350 PREDICTED: ribonuclease UK114-like [Glycine max] 
199 gi|571479208 PREDICTED: rhodanese-like domain-containing protein 4A  chloroplastic-like [Glycine max] 
200 gi|356511826 PREDICTED: glycine-rich RNA-binding protein 3, mitochondrial-like [Glycine max] 
201 gi|356537005 PREDICTED: rho-N domain-containing protein 1  chloroplastic-like [Glycine max] 
202 gi|356552646 PREDICTED: O-acetyl-ADP-ribose deacetylase MACROD2-like [Glycine max] 
203 gi|356516154 PREDICTED: ribosome-binding factor PSRP1  chloroplastic [Glycine max] 
204 gi|356535925 PREDICTED: phosphoglucomutase  chloroplastic-like [Glycine max] 
205 gi|356535978 PREDICTED: chloroplast stem-loop binding protein of 41 kDa a  chloroplastic-like [Glycine m
206 gi|356497345 PREDICTED: RNA-binding protein 8A-like [Glycine max] 
207 gi|734394364 Glycine-rich RNA-binding protein 10 [Glycine soja] 
208 gi|356562391 Probable pre-mRNA-splicing factor ATP-dependent RNA helicase-like [Glycine max] 
209 gi|356567350 PREDICTED: ribonuclease UK114-like [Glycine max] 

Outras Funções 
Aumentaram em abundância 
210 gi|356513457 PREDICTED: acyl carrier protein 4, chloroplastic [Glycine max] 
211 gi|590624321 Dormancy-associated protein-like 1 isoform 2, partial [Theobroma cacao] 
212 gi|357504821 Pectinesterase [Medicago truncatula] 
213 gi|356554350 PREDICTED: very-long-chain enoyl-CoA reductase-like isoformX1 [Glycine max] 
214 gi|558695806 putative ribose-5-phosphate isomerase [Phaseolus vulgaris] 
215 gi|356549910 PREDICTED: ADP ATP carrier protein 3  mitochondrial-like [Glycine max] 
216 gi|356571858 PREDICTED: alpha-L-arabinofuranosidase 1-like [Glycine max] 
217 gi|356503499 PREDICTED: kinesin-related protein 4-like [Glycine max] 
218 gi|356511994 PREDICTED: ribulose-phosphate 3-epimerase  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
219 gi|558695639 mitochondrial 2-oxoglutarate/malate carrier protein [Phaseolus vulgaris] 

220 gi|255538708 glucose-1-phosphate adenylyltransferase, putative [Ricinus communis] 
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221 gi|357497397 Remorin, partial [Medicago truncatula] 
222 gi|50400194 starch branching enzyme II [Vigna radiata] 
223 gi|440647150 disproportionating enzyme 1 [Vigna angularis] 
224 gi|571445289 PREDICTED: 4-alpha-glucanotransferase DPE2-like [Glycine max] 
225 gi|571482220 PREDICTED: sucrose-phosphatase 1-like isoform X3 [Glycine max] 
226 gi|571490446 PREDICTED: histone H3.3-like isoform X2 [Glycine max] 
227 gi|356541888 PREDICTED: histone H3.2-like [Glycine max] 
228 gi|356558578 PREDICTED: actin-101-like [Glycine max] 
229 gi|356535571 PREDICTED: copper transport protein ATX1-like [Glycine max] 
230 gi|2970654 ferritin subunit cowpea2 precursor [Vigna unguiculata] 
231 gi|29839257 RecName: Full=Ferritin-3  chloroplastic; Flags: Precursor 
232 gi|571491448 PREDICTED: patellin-2-like isoform X3 [Glycine max] 
233 gi|356521042 PREDICTED: proliferation-associated protein 2G4 [Glycine max] 
234 gi|1143319 biotin carboxyl carrier protein precursor [Glycine max] 
235 gi|356568060 PREDICTED: probable aquaporin PIP1-2 [Glycine max] 
236 gi|356542658 PREDICTED: lactoylglutathione lyase-like [Glycine max] 
237 gi|356574060 PREDICTED: titin-like [Glycine max] 
238 gi|571490163 PREDICTED: apoptotic chromatin condensation inducer in the nucleus-like  [Glycine max] 
239 gi|356553631 PREDICTED: tropomyosin-like [Glycine max] 
240 gi|255548345 Nitrogen regulatory protein P-II, putative [Ricinus communis] 
241 gi|698429762 PREDICTED: PLASMODESMATA CALLOSE-BINDING PROTEIN 3-like [Nicotiana sylvestris] 
242 gi|657386854 metal-dependent phosphohydrolase [Medicago truncatula] 
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PROTEÍNAS DIFERENCIALMENTE ACUMULADAS  6 DPV 
Fotossíntese 

Aumentaram em abundância 
1 gi|357452533 Flavoprotein wrbA [Medicago truncatula] 
2 gi|357486415 Thylakoid lumenal 15.0 kDa protein [Medicago truncatula] 
3 gi|8954298 chlorophyll a/b-binding protein CP24 precursor [Vigna radiata] 
4 gi|571434735 PREDICTED: phosphoenolpyruvate carboxylase 4-like [Glycine max] 
5 gi|387598461 photosystem I P700 apoprotein A2 (chloroplast) [Vigna unguiculata] 
6 gi|356509222 PREDICTED: thylakoid lumenal 17.4 kDa protein  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max]
7 gi|356505633 PREDICTED: calvin cycle protein CP12-2  chloroplastic [Glycine max] 
8 gi|356568028 PREDICTED: fructose-1 6-bisphosphatase  chloroplastic-like [Glycine max] 
9 gi|4689388 ribulose-1 5-bisphosphate carboxylase small subunit [Vigna radiata] 

10 gi|149941202 putative rubisco activase [Vigna unguiculata] 
11 gi|356526942 PREDICTED: oxygen-evolving enhancer protein 2  chloroplastic-like [Glycine max] 
12 gi|571487055 PREDICTED: thylakoid lumenal protein At1g12250  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine ma
13 gi|356558908 PREDICTED: NADP-dependent malic enzyme-like [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
14 gi|571528441 PREDICTED: chlorophyll a-b binding protein 6A  chloroplastic-like [Glycine max] 
15 gi|356544404 PREDICTED: photosystem II stability/assembly factor HCF136  chloroplastic-like [Glycine ma
16 gi|571439453 PREDICTED: psbP-like protein 1, chloroplastic-like isoform X2 [Glycine max] 
17 gi|149242539 Chain N, The Structure Of A Plant Photosystem I Supercomplex At 3.4 Angstrom Resolution

Respiração e Metabolismo Energético 
Aumentaram em abundância 

18 gi|356572720 PREDICTED: bifunctional protein FolD 2-like [Glycine max] 
19 gi|167961875 peroxisomal glycolate oxidase [Glycine max] 
20 gi|356532109 PREDICTED: 2 3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase-like [Glycine 
21 gi|356500948 PREDICTED: pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha  [Glycine max] 
22 gi|356513947 PREDICTED: isocitrate dehydrogenase [NADP]  chloroplastic/mitochondrial-like [Glycine ma
23 gi|356537120 PREDICTED: succinyl-CoA ligase [ADP-forming] subunit beta  mitochondrial [Glycine max] 
24 gi|356525687 PREDICTED: citrate synthase  mitochondrial-like [Glycine max] 
25 gi|356549980 PREDICTED: cytochrome b6-f complex iron-sulfur subunit  chloroplastic-like [Glycine max] 
26 gi|356552918 PREDICTED: cytochrome c oxidase subunit 6b-1-like [Glycine max] 
27 gi|571445075 PREDICTED: ATP synthase subunit delta'  mitochondrial-like [Glycine max] 
28 gi|478620887 ATP synthase CF0 subunit I (chloroplast) [Vigna angularis] 
29 gi|478620930 NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit I (chloroplast) [Vigna angularis] 
30 gi|1352168 Cytochrome c oxidase subunit 5B, mitochondrial; [Solanum tuberosum] 
31 gi|255561640 vacuolar ATP synthase subunit G plant, putative [Ricinus communis] 
32 gi|555433275 fructose-bisphosphate aldolase [Phaseolus vulgaris] 
33 gi|357481261 Cytochrome c [Medicago truncatula] 
34 gi|351726309 phosphoenolpyruvate carboxylase [Glycine max] 
35 gi|255545796 cytochrome C oxidase polypeptide vib, putative [Ricinus communis] 
36 gi|225447500 PREDICTED: ribulose-1,5 bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit [Vitis vinifera]
37 gi|255577651 ATP synthase D chain, mitochondrial, putative [Ricinus communis] 
38 gi|357495213 Fructose-bisphosphate aldolase [Medicago truncatula] 
39 gi|403311568 NADH dehydrogenase subunit 7 (mitochondrion) [Glycine max] 
40 gi|657405910 D-glycerate dehydrogenase/hydroxypyruvate reductase [Medicago truncatula] 
41 gi|703080824 Malate dehydrogenase [Morus notabilis] 

Diminuíram em abundância 
42 gi|478620867 ATP synthase CF1 epsilon subunit (chloroplast) [Vigna angularis] 
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43 gi|571479191 PREDICTED: V-type proton ATPase subunit B 1-like isoform X2 [Glycine max] 

Metabolismo de Proteínas 
Aumentaram em abundância 

44 gi|2494261 RecName: Full=Elongation factor Tu  chloroplastic; Short=EF-Tu; Flags: Precursor 
45 gi|356532265 PREDICTED: UBA and UBX domain-containing protein At4g15410-like [Glycine max] 
46 gi|356567836 PREDICTED: small ubiquitin-related modifier 2-like [Glycine max] 
47 gi|571500190 PREDICTED: probable allantoinase 1-like isoform X3 [Glycine max] 
48 gi|356570019 PREDICTED: 26S protease regulatory subunit 6B homolog [Glycine max] 
49 gi|356531011 PREDICTED: proteasome subunit alpha type-1-B-like isoform 1 [Glycine max] 
50 gi|356567603 PREDICTED: eukaryotic translation initiation factor 3 subunit G-like [Glycine max] 
51 gi|356535863 PREDICTED: 60S ribosomal protein L36-3-like [Glycine max] 
52 gi|193850547 putative ribosomal protein S15 [Glycine max] 
53 gi|356525774 PREDICTED: elongation factor 2-like [Glycine max] 
54 gi|83595775 ribosomal protein S11 [Glycine max] 
55 gi|341958461 chloroplast acetohydroxy acid isomeroreductase [Glycine max] 
56 gi|356549910 PREDICTED: ADP ATP carrier protein 3  mitochondrial-like [Glycine max] 
57 gi|356552314 PREDICTED: clathrin interactor EPSIN 1-like isoform 1 [Glycine max] 
58 gi|356569945 PREDICTED: protein TIC 40  chloroplastic-like [Glycine max] 
59 gi|356537204 PREDICTED: syntaxin-121-like [Glycine max] 
60 gi|356527099 PREDICTED: syntaxin-51-like isoform X1 [Glycine max] 
61 gi|356524636 PREDICTED: 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 1 homolog A-like [Glycine max] 
62 gi|356516569 PREDICTED: proteasome subunit beta type-5-like [Glycine max] 
63 gi|357505623 40S ribosomal protein S23, partial [Medicago truncatula] 
64 gi|574584559 proteasome subunit beta type-1-like [Glycine max] 
65 gi|356509448 PREDICTED: ubiquitin-fold modifier 1-like [Glycine max] 
66 gi|357467889 40S ribosomal protein S12 [Medicago truncatula] 
67 gi|255549228 40S ribosomal protein S4, putative [Ricinus communis] 
68 gi|255543308 40S ribosomal protein S4, putative [Ricinus communis] 
69 gi|7548843 aspartate aminotransferase isozyme 5 (chloroplast) [Glycine max] 
70 gi|356507750 PREDICTED: GTP-binding nuclear protein Ran-3 [Glycine max] 
71 gi|356536156 PREDICTED: d-3-phosphoglycerate dehydrogenase  chloroplastic-like [Glycine max] 
72 gi|571477538 PREDICTED: short-chain dehydrogenase TIC 32  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max] 
73 gi|356534756 PREDICTED: ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 5  chloroplastic-like [Glycine max] 
74 gi|356499803 PREDICTED: 60S ribosomal protein L34-like [Glycine max] 
75 gi|356527113 PREDICTED: 40S ribosomal protein S8-like [Glycine max] 
76 gi|356513781 PREDICTED: elongation factor Tu  chloroplastic-like [Glycine max] 
77 gi|356538747 PREDICTED: 40S ribosomal protein S25-2-like [Glycine max] 
78 gi|357476431 40S ribosomal protein S14 [Medicago truncatula] 
79 gi|356534416 PREDICTED: protein transport protein Sec24-like At4g32640-like [Glycine max] 
80 gi|356558936 PREDICTED: protein transport protein SEC23-like [Glycine max] 
81 gi|571559909 PREDICTED: protein transport protein Sec24-like At3g07100-like isoform X2 [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
82 gi|571480624 PREDICTED: TOM1-like protein 2-like [Glycine max] 
83 gi|387598507 ribosomal protein S7 (chloroplast) [Vigna unguiculata] 
84 gi|574584554 40S ribosomal protein S9-2-like [Glycine max] 
85 gi|571446346 PREDICTED: xylem serine proteinase 1-like [Glycine max] 
86 gi|356548210 PREDICTED: 60S ribosomal protein L4-like [Glycine max] 
87 gi|571476053 PREDICTED: histidinol dehydrogenase  chloroplastic-like [Glycine max] 
88 gi|349589896 ribosomal protein S15 [Vigna unguiculata] 
89 gi|571492053 PREDICTED: protein TIC 62  chloroplastic-like isoform X3 [Glycine max] 
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90 gi|356511668 PREDICTED: protease Do-like 1  chloroplastic-like [Glycine max] 
91 gi|356508422 PREDICTED: 50S ribosomal protein L27  chloroplastic-like isoform 1 [Glycine max] 
92 gi|356552153 PREDICTED: 30S ribosomal protein S9  chloroplastic-like [Glycine max] 
93 gi|358348098 60S ribosomal protein L21 [Medicago truncatula] 
94 gi|357468175 Peptidase M50 family [Medicago truncatula] 
95 gi|255580548 60S ribosomal protein L35, putative [Ricinus communis] 
96 gi|357474641 Aspartate aminotransferase [Medicago truncatula] 
97 gi|356505465 PREDICTED: eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C-like [Glycine max] 
98 gi|734400439 40S ribosomal protein S24-2 [Glycine soja] 
99 gi|22725680 ribosomal protein S19 [Vigna angularis] 

Homeostase Redox 
Aumentaram em abundância 
100 gi|255577761 glutathione peroxidase, putative [Ricinus communis] 
101 gi|357500689 Peroxiredoxin [Medicago truncatula] 
102 gi|357444883 Thioredoxin-X [Medicago truncatula] 
103 gi|590724870 Thioredoxin superfamily protein isoform 3 [Theobroma cacao] 
104 gi|357479351 Peroxiredoxin Q [Medicago truncatula] 
105 gi|734438149 Glutaredoxin-C5, chloroplastic [Glycine soja] 

Diminuíram em abundância 
106 gi|255566622 thioredoxin m(mitochondrial)-type, putative [Ricinus communis] 
107 gi|215959346 catalase 2  partial [Vigna unguiculata] 

Defesa 
Aumentaram em abundância 
108 gi|351721816 cysteine proteinase inhibitor precursor [Glycine max] 
109 gi|358347730 Glyoxalase/bleomycin resistance protein/dioxygenase [Medicago truncatula] 
110 gi|356494987 PREDICTED: glucan endo-1,3-beta-glucosidase-like protein 2-like [Glycine max] 
111 gi|351727282 glutathione S-transferase [Glycine max] 
112 gi|1449405 pathogenesis related protein [Vigna unguiculata] 
113 gi|351727725 cyanate hydratase [Glycine max] 
114 gi|356572385 PREDICTED: glutathione S-transferase L3-like isoform X1 [Glycine max] 
115 gi|356514451 PREDICTED: 3-oxo-Delta(4 5)-steroid 5-beta-reductase-like [Glycine max] 
116 gi|351724893 subtilisin-like protease C1 precursor [Glycine max] 
117 gi|571546196 PREDICTED: geminivirus Rep-interacting motor protein-like isoform X1 [Glycine max] 
118 gi|356549471 PREDICTED: soluble inorganic pyrophosphatase 1, chloroplastic-like [Glycine max] 
119 gi|7106538 S1-1 [Vigna unguiculata] 
120 gi|208964720 SGT1-2 [Glycine max] 
121 gi|734313051 Glutathione S-transferase U18 [Glycine soja] 
122 gi|734358257 Coiled-coil domain-containing protein 12 [Glycine soja] 
123 gi|356564247 PREDICTED: bifunctional epoxide hydrolase 2-like isoform X1 [Glycine max] 
124 gi|356561347 PREDICTED: GEM-like protein 5-like [Glycine max] 
125 gi|571507614 PREDICTED: cucumisin-like [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
126 gi|356526809 PREDICTED: quinone oxidoreductase-like protein At1g23740  chloroplastic-like [Glycine max
127 gi|356576909 PREDICTED: plasminogen activator inhibitor 1 RNA-binding protein [Glycine max] 
128 gi|196122020 germin-like protein 8 [Glycine max] 
129 gi|571488479 PREDICTED: beta-glucosidase 12-like [Glycine max] 
130 gi|571448964 PREDICTED: allene oxide synthase  chloroplastic-like [Glycine max] 
131 gi|590667876 Alpha/beta-Hydrolases superfamily protein [Theobroma cacao] 
132 gi|356521516 PREDICTED: methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain  mitochondrial-like [Glycine max]
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Estresse 
Aumentaram em abundância 
133 gi|357513317 FK506-binding protein [Medicago truncatula] 
134 gi|356560837 PREDICTED: glutamic acid-rich protein-like [Glycine max] 
135 gi|356499919 PREDICTED: peptidyl-prolyl cis-trans isomerase E-like [Glycine max] 
136 gi|356526803 PREDICTED: probable nucleoredoxin 1-like isoform X1 [Glycine max] 
137 gi|351725441 leghemoglobin reductase [Glycine max] 
138 gi|356554826 PREDICTED: heat shock 70 kDa protein  mitochondrial-like [Glycine max] 
139 gi|356500683 PREDICTED: heat shock 70 kDa protein-like [Glycine max] 
140 gi|387156954 dehydrin protein  partial [Vigna radiata] 
141 gi|1854443 CPRD8 protein [Vigna unguiculata] 
142 gi|571491387 PREDICTED: heat shock 22 kDa protein, mitochondrial isoform X1 [Glycine max] 
143 gi|351722220 copper chaperone homolog CCH [Glycine max] 
144 gi|356521394 PREDICTED: 17.5 kDa class I heat shock protein [Glycine max] 
145 gi|357445945 Peptidyl-prolyl isomerase FKBP12 [Medicago truncatula] 
146 gi|18146786 CYP1-clyclophilin [Vigna radiata] 
147 gi|356567618 PREDICTED: aldehyde dehydrogenase family 2 member B7, mitochondrial-like [Glycine max] 
148 gi|5852203 aldehyde reductase [Vigna radiata] 
149 gi|571457261 PREDICTED: stress-induced-phosphoprotein 1-like [Glycine max] 
150 gi|734397902 10 kDa chaperonin [Glycine soja] 
151 gi|356504311 PREDICTED: frataxin  mitochondrial-like [Glycine max] 
152 gi|356556102 PREDICTED: heat shock 70 kDa protein 14-like [Glycine max] 
153 gi|356528282 PREDICTED: 70 kDa peptidyl-prolyl isomerase-like [Glycine max] 
154 gi|356530818 PREDICTED: heat shock protein 83-like [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
155 gi|356501653 PREDICTED: aldehyde dehydrogenase family 2 member B7  mitochondrial-like [Glycine max] 
156 gi|357440275 FK506-binding protein-cyclophilin [Medicago truncatula] 

Sinalização 
Aumentaram em abundância 
157 gi|356535786 PREDICTED: POU domain  class 4  transcription factor 1-like [Glycine max] 
158 gi|543177018 cAMP-regulated phosphoprotein 19-related protein [Phaseolus vulgaris] 
159 gi|734377181 Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-like protein [Glycine soja] 
160 gi|734436259 DEAD-box ATP-dependent RNA helicase 37 [Glycine soja] 
161 gi|734424580 Putative ADP-ribosylation factor GTPase-activating protein AGD8 [Glycine soja] 
162 gi|356548895 PREDICTED: annexin-like protein RJ4-like isoform 2 [Glycine max] 
163 gi|255567106 Multiprotein-bridging factor, putative [Ricinus communis] 
164 gi|356525280 PREDICTED: mitochondrial dicarboxylate/tricarboxylate transporter DTC-like [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
165 gi|571445079 PREDICTED: probable receptor-like protein kinase At5g47070-like isoform X3 [Glycine max] 
166 gi|543176958 zinc finger CCCH domain-containing protein [Phaseolus vulgaris] 

Metabolismo de RNA 
Aumentaram em abundância 
167 gi|356517068 PREDICTED: glycine-rich RNA-binding protein 7 [Glycine max] 
168 gi|571455877 PREDICTED: YTH domain family protein 1-like [Glycine max] 
169 gi|356563326 PREDICTED: spliceosome-associated protein CWC15 homolog [Glycine max] 
170 gi|571509667 PREDICTED: serine/arginine-rich splicing factor RSZ22A-like isoform X3 [Glycine max] 
171 gi|356511826 PREDICTED: glycine-rich RNA-binding protein 3, mitochondrial-like [Glycine max] 
172 gi|734377898 Cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 5 [Glycine soja] 
173 gi|356572088 PREDICTED: DAZ-associated protein 1 [Glycine max] 
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Outras Funções 
Aumentaram em abundância 
174 gi|356519495 PREDICTED: L-galactose dehydrogenase-like isoform X1 [Glycine max] 
175 gi|356556722 PREDICTED: protein FLX-like 3-like isoform X1 [Glycine max] 
176 gi|734423119 Nuclear autoantigenic sperm protein [Glycine soja] 
177 gi|356521803 PREDICTED: acetate/butyrate--CoA ligase AAE7, peroxisomal [Glycine max] 
178 gi|734328087 Actin-depolymerizing factor 2 [Glycine soja] 
179 gi|571443371 PREDICTED: acyl-CoA oxidase isoform X1 [Glycine max] 
180 gi|356540099 PREDICTED: adenosylhomocysteinase-like [Glycine max] 
181 gi|356575319 PREDICTED: ADP-ribosylation factor 2-like isoform 1 [Glycine max] 
182 gi|555433001 ara4-interacting protein [Phaseolus vulgaris] 
183 gi|356532022 PREDICTED: remorin-like [Glycine max] 
184 gi|255584370 phosphoprotein phosphatase, putative [Ricinus communis] 
185 gi|571567656 PREDICTED: DNA mismatch repair protein MSH3-like isoform X1 [Glycine max] 
186 gi|16417595 translationally controlled tumor-like protein [Glycine max] 
187 gi|356558578 PREDICTED: actin-101-like [Glycine max] 
188 gi|356507945 PREDICTED: glycine-rich protein 2-like [Glycine max] 
189 gi|571518128 PREDICTED: cell wall protein AWA1-like isoform X2 [Glycine max] 
190 gi|571458164 PREDICTED: HMG-1 like protein gene isoform X3 [Glycine max] 
191 gi|571524895 PREDICTED: GRF1-interacting factor 3-like isoform X4 [Glycine max] 
192 gi|13161399 CPRD47 [Vigna unguiculata] 
193 gi|356542658 PREDICTED: lactoylglutathione lyase-like [Glycine max] 
194 gi|356549922 PREDICTED: nudix hydrolase 3-like [Glycine max] 
195 gi|571489116 PREDICTED: lactoylglutathione lyase-like isoform X3 [Glycine max] 
196 gi|356571858 PREDICTED: alpha-L-arabinofuranosidase 1-like [Glycine max] 
197 gi|356568060 PREDICTED: probable aquaporin PIP1-2 [Glycine max] 
198 gi|356535571 PREDICTED: copper transport protein ATX1-like [Glycine max] 
199 gi|590668174 D-ribulose-5-phosphate-3-epimerase isoform 2 [Theobroma cacao] 
200 gi|356526649 PREDICTED: alpha-xylosidase 1-like [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
201 gi|356563816 PREDICTED: histone H4-like [Glycine max] 

202 gi|356526890 PREDICTED: mitochondrial outer membrane protein porin of 36 kDa-like [Glycine max] 
203 gi|357497245 14 kDa zinc-binding protein [Medicago truncatula] 
204 gi|440647150 disproportionating enzyme 1 [Vigna angularis] 
205 gi|571482220 PREDICTED: sucrose-phosphatase 1-like isoform X3 [Glycine max] 
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Proteínas diferencialmente acumuladas em feijão-
de-corda (cv. CE-31) em resposta ao estresse 
salino e à infecção viral com CPSMV, aplicados 
simultaneamente 
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PROTEÍNAS DIFERENCIALMENTE ACUMULADAS  2 DPSV 
Fotossíntese 

Aumentaram em abundância 
1 gi|356557150 PREDICTED: thylakoid lumenal 19 kDa protein  chloroplastic-like [Glycine max] 
2 gi|8954298 chlorophyll a/b-binding protein CP24 precursor [Vigna radiata] 
3 gi|356505633 PREDICTED: calvin cycle protein CP12-2  chloroplastic [Glycine max] 
4 gi|149242539 Chain N, The Structure Of A Plant Photosystem I Supercomplex At 3.4 Angstrom Resolution
5  gi|357454927 Photosystem I reaction center subunit VI [Medicago truncatula] 
6 gi|356516389 PREDICTED: psbP domain-containing protein 2  chloroplastic-like [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
7 gi|501594929 photosystem II protein D2 (chloroplast) [Vigna angularis] 
8 gi|356501429 PREDICTED: oxygen-evolving enhancer protein 2  chloroplastic-like [Glycine max] 
9 gi|356515500 PREDICTED: psbP domain-containing protein 5  chloroplastic-like [Glycine max] 

10 gi|83595738 photosystem II CP43 chlorophyll apoprotein [Glycine max] 
11 gi|356509222 PREDICTED: thylakoid lumenal 17.4 kDa protein  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max]
12 gi|468000 delta-aminolevulinic acid dehydratase [Glycine max] 
13 gi|290766489 alpha-form rubisco activase [Glycine max] 
14 gi|255584185 50S ribosomal protein L29, chloroplast precursor, putative [Ricinus communis] 
15  gi|587856034 Photosystem II reaction center PSB28 protein [Morus notabilis] 
16 gi|357461143 Sedoheptulose-1 7-bisphosphatase [Medicago truncatula] 
17 gi|356548921 PREDICTED: carotenoid 9,10(9',10')-cleavage dioxygenase 1 [Glycine max] 
18 gi|574584759 oxygen-evolving enhancer protein 2, chloroplastic-like [Glycine max] 
19 gi|558695790 chloroplast DAG protein [Phaseolus vulgaris] 
20 gi|571439455 PREDICTED: psbP-like protein 1, chloroplastic-like isoform X3 [Glycine max] 
21 gi|255584289 DAG protein, chloroplast precursor, putative [Ricinus communis] 
22 gi|289066855 photosystem II phosphoprotein [Vigna radiata] 

Respiração e Metabolismo de Energia 
Aumentaram em abundância 
23 gi|167962794 peroxisomal glycolate oxidase [Glycine max] 
24 gi|356536342 PREDICTED: uncharacterized protein At2g27730  mitochondrial isoform 1 [Glycine max] 
25 gi|356572720 PREDICTED: bifunctional protein FolD 2-like [Glycine max] 
26 gi|356549980 PREDICTED: cytochrome b6-f complex iron-sulfur subunit  chloroplastic-like [Glycine max] 
27 gi|403311568 NADH dehydrogenase subunit 7 (mitochondrion) [Glycine max] 
28 gi|356552918 PREDICTED: cytochrome c oxidase subunit 6b-1-like [Glycine max] 
29 gi|478620886 ATP synthase CF0 subunit III (chloroplast) [Vigna angularis] 
30 gi|94730464 RecName: Full=Cytochrome b559 subunit alpha; AltName: Full=PSII reaction center subunit 
31 gi|351724481 fructose-bisphosphate aldolase [Glycine max] 
32  gi|22135457 glyoxysomal malate dehydrogenase, partial [Medicago sativa] 
33 gi|356552918 PREDICTED: cytochrome c oxidase subunit 6b-1-like [Glycine max] 
34 gi|357469369 Cytochrome b5 [Medicago truncatula] 
35 gi|77563715 vacuolar ATP-related protein, partial [Nicotiana tabacum] 
36 gi|351726614 NADH-ubiquinone oxidoreductase subunit B17.2, putative [Ricinus communis] 
37 gi|587850936 Cytochrome b5 isoform 1 [Morus notabilis] 
38  gi|357467451 NADH dehydrogenase [Medicago truncatula] 
39 gi|571459243 PREDICTED: ATP synthase subunit b', chloroplastic-like [Glycine max] 
40 gi|212901256 ribulose-1 5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit [Vigna unguiculata] 

Diminuíram em abundância 
41 gi|356509365 PREDICTED: NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit M  chloroplastic-like  [Glycine max] 
42 gi|356538289 PREDICTED: ferredoxin--NADP reductase  leaf isozyme  chloroplastic isoform 1 [Glycine ma
43 gi|571527089 PREDICTED: plastidal glycolate/glycerate translocator 1  chloroplastic-like [Glycine max] 
44 gi|6626170 cytochrome c oxidase subunit 2  partial [Vigna unguiculata] 
45 gi|849136 vacuolar H+-ATPase subunit A [Vigna radiata] 
46 gi|501594921 NADH-plastquinone oxidoreductase subunit J (chloroplast) [Vigna angularis] 
47 gi|356548957 PREDICTED: ATP synthase gamma chain  chloroplastic-like isoform 3 [Glycine max] 
48 gi|571493836 PREDICTED: ferredoxin-1  chloroplastic-like [Glycine max] 
49 gi|571445383 PREDICTED: ferredoxin-dependent glutamate synthase 1  [Glycine max] 
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50 gi|356537628 PREDICTED: ferredoxin-3  chloroplastic-like [Glycine max] 
51 gi|387598518 NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 (chloroplast) [Vigna unguiculata] 
52 gi|16516653 TFIIB-related protein, partial [Zea mays] 
53 gi|357464749 Vacuolar protein sorting-associated protein-like protein [Medicago truncatula] 
54 gi|357507859 Phosphoglycolate phosphatase [Medicago truncatula] 
55 gi|255552726 Ferredoxin-thioredoxin reductase catalytic chain, chloroplast precursor [Ricinus communis] 
56 gi|351725151 harpin binding protein 1 [Glycine max] 
57  gi|356548101 PREDICTED: NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 9 [Glycine max] 
58 gi|356572486 PREDICTED: triosephosphate isomerase, chloroplastic [Glycine max] 

Metabolismo de Proteínas 
Aumentaram em abundância 

59 gi|571496006 PREDICTED: gamma-glutamyl hydrolase isoform X1 [Glycine max] 
60 gi|356565535 PREDICTED: 40S ribosomal protein S15-like isoform 1 [Glycine max] 
61 gi|356538747 PREDICTED: 40S ribosomal protein S25-2-like [Glycine max] 
62 gi|193850547 putative ribosomal protein S15 [Glycine max] 
63 gi|356567836 PREDICTED: small ubiquitin-related modifier 2-like [Glycine max] 
64 gi|22725680 ribosomal protein S19 [Vigna angularis] 
65 gi|571449684 PREDICTED: eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L-like [Glycine max] 
66 gi|356507166 PREDICTED: 50S ribosomal protein L3-1  chloroplastic-like [Glycine max] 
67 gi|356572399 PREDICTED: 60S ribosomal protein L4-like [Glycine max] 
68 gi|356548150 PREDICTED: arginine biosynthesis bifunctional protein ArgJ  chloroplastic-like [Glycine max] 
69 gi|356539732 PREDICTED: 50S ribosomal protein L17  chloroplastic-like [Glycine max] 
70 gi|349589883 ribosomal protein S8 [Vigna unguiculata] 
71 gi|571502348 PREDICTED: 60S acidic ribosomal protein P2B-like [Glycine max] 
72 gi|356571874 PREDICTED: nascent polypeptide-associated complex subunit alpha-like  [Glycine max] 
73 gi|356550533 PREDICTED: 60S ribosomal protein L37-3 [Glycine max] 
74  gi|543176604 40S ribosomal protein S20-2-like protein [Phaseolus vulga 
75 gi|255537133 ATP-dependent clp protease, putative [Ricinus communis] 
76 gi|357468175 Peptidase M50 family [Medicago truncatula] 
77 gi|357440723 Ribosome-recycling factor [Medicago truncatula 
78  gi|255544626 proteasome subunit alpha type, putative [Ricinus communis] 
79  gi|357473663 60S ribosomal protein L35 [Medicago truncatula] 
80 gi|351722393 60S ribosomal protein L27a [Glycine max] 
81 gi|356507420 PREDICTED: 60S ribosomal protein L39-2-like [Glycine max] 
82 gi|356530383 PREDICTED: nucleosome assembly protein 1;3-like isoform 2 [Glycine max] 
83 gi|356513074 PREDICTED: aspartate--tRNA ligase  mitochondrial-like [Glycine max] 
84 gi|734321301 60S ribosomal protein L21-1 [Glycine soja] 

Diminuíram em abundância 
85 gi|351721220 eukaryotic translation initiation factor 5A3 [Glycine max] 
86 gi|571438728 PREDICTED: F-box protein SKIP23-like isoform X2 [Glycine max] 
87 gi|356564051 PREDICTED: glycine dehydrogenase [decarboxylating]  mitochondrial-like [Glycine max] 
88 gi|356555056 PREDICTED: 60S ribosomal protein L26-1-like [Glycine max] 
89 gi|356549188 PREDICTED: 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 14 homolog [Glycine max] 
90 gi|356531651 PREDICTED: 50S ribosomal protein L1  chloroplastic-like [Glycine max] 
91 gi|356535863 PREDICTED: 60S ribosomal protein L36-3-like [Glycine max] 
92 gi|356555141 PREDICTED: clathrin light chain 1-like [Glycine max] 
93 gi|571533094 PREDICTED: probable isoleucine--tRNA ligase  mitochondrial-like [Glycine max] 
94 gi|356504561 PREDICTED: 50S ribosomal protein L4  chloroplastic-like isoform 1 [Glycine max] 
95 gi|356521554 PREDICTED: 40S ribosomal protein S17-4 [Glycine max] 
96 gi|356531868 PREDICTED: peptide chain release factor 2-like [Glycine max] 
97 gi|349589896 ribosomal protein S15 [Vigna unguiculata] 
98 gi|356514308 PREDICTED: 40S ribosomal protein S30-like [Glycine max] 
99 gi|571568736 PREDICTED: probable aspartyl aminopeptidase-like [Glycine max] 

100 gi|356531011 PREDICTED: proteasome subunit alpha type-1-B-like isoform 1 [Glycine max] 
101 gi|300678122 plastid glutamine synthetase [Vigna radiata] 
102 gi|571492053 PREDICTED: protein TIC 62  chloroplastic-like isoform X3 [Glycine max] 
103 gi|349589848 ribosomal protein S4 [Vigna unguiculata] 
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104 gi|356552153 PREDICTED: 30S ribosomal protein S9  chloroplastic-like [Glycine max] 
105 gi|356512203 PREDICTED: ATP-dependent zinc metalloprotease FTSH 2  chloroplastic-like [Glycine max]
106 gi|568214545 60S ribosomal protein L23a-like [Solanum tuberosum] 
107  gi|357507417 Cysteine synthase [Medicago truncatula] 
108 gi|357461657 30S ribosomal protein S13 [Medicago truncatula] 
109 gi|356553371 PREDICTED: endoplasmin homolog isoform X1 [Glycine max] 
110 gi|356534524 PREDICTED: 40S ribosomal protein S17-like [Glycine max] 
111  gi|357446941 Ribosomal protein S27 [Medicago truncatula] 
112 gi|657952368 PREDICTED: mitochondrial import inner membrane translocase subunit Tim9 [Malus domes
113 gi|571543534 PREDICTED: U-box domain-containing protein 44-like [Glycine max] 
114 gi|349589889 ribosomal protein L32 [Vigna unguiculata] 
115 gi|571477538 PREDICTED: short-chain dehydrogenase TIC 32  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max]
116 gi|356496178 PREDICTED: 30S ribosomal protein S31  chloroplastic-like [Glycine max] 
117 gi|571549962 PREDICTED: 60S ribosomal protein L23a-1-like isoform X2 [Glycine max] 
118 gi|574584623 60S ribosomal protein L24-like [Glycine max] 
119 gi|356536410 PREDICTED: E3 ubiquitin ligase BIG BROTHER-related isoform 1 [Glycine max] 
120 gi|255586424 Cucumisin precursor, putative [Ricinus communis] 
121 gi|734384959 Peptide chain release factor 1 [Glycine soja] 
122 gi|734402922 ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 2, mitochondrial [Glycine soja] 

Homeostase Redox 
Aumentaram em abundância 
123 gi|571448154 PREDICTED: peroxiredoxin-2E-1  chloroplastic-like [Glycine max] 
124  gi|590627712 Glutathione peroxidase 2 [Theobroma cacao] 
125 gi|571465885 PREDICTED: peroxiredoxin-2B-like [Glycine max] 
126  gi|116174033 glutathione peroxidase, partial [Medicago sativa] 
127 gi|282848228 glutaredoxin GRX [Jatropha curcas] 
128 gi|734364048 Peroxidase 12, partial [Glycine soja] 

Diminuíram em abundância 
129 gi|356500098 PREDICTED: 15 kDa selenoprotein-like [Glycine max] 
130 gi|356539366 PREDICTED: superoxide dismutase [Cu-Zn]  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max] 
131 gi|356499765 PREDICTED: CBS domain-containing protein CBSX1  chloroplastic-like [Glycine max] 
132 gi|356503260 PREDICTED: monothiol glutaredoxin-S16  chloroplastic-like [Glycine max] 
133 gi|255988705 GDP-mannose 3' 5'-epimerase [Glycine max] 
134 gi|571497928 PREDICTED: glutaredoxin-C5, chloroplastic isoform X1 [Glycine max] 
135 gi|215959344 catalase 2, partial [Vigna unguiculata] 
136 gi|571461711 PREDICTED: phosphatase IMPL1  chloroplastic-like isoform X2 [Glycine max] 
137 gi|590632135 Thioredoxin family protein isoform 3, partial [Theobroma cacao] 
138 gi|356510410 PREDICTED: thioredoxin-like 4  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max] 

Defesa 
Aumentaram em abundância 
139 gi|571458710 PREDICTED: isoflavone reductase-like protein-like [Glycine max] 
140 gi|1449405 pathogenesis related protein [Vigna unguiculata] 
141 gi|34147983 multicystatin [Vigna unguiculata] 
142 gi|225548306 defensin precursor [Vigna unguiculata] 
143 gi|34539488 lipid transfer protein I [Vigna radiata] 
144 gi|571440475 PREDICTED: MLP-like protein 28-like [Glycine max] 
145 gi|356533135 PREDICTED: cysteine proteinase inhibitor 1-like [Glycine max] 
146 gi|1169196 RecName: Full=Cysteine proteinase inhibitor; AltName: Full=Cystatin 
147 gi|196122024 germin-like protein 10 [Glycine max] 
148 gi|7106538 S1-1 [Vigna unguiculata] 
149 gi|60418924 pathogenesis-related protein 10 [Vigna radiata] 
150 gi|196122020 germin-like protein 8 [Glycine max] 
151  gi|351725411 glutathione S-transferase GST 5 [Glycine max] 
152 gi|502116561 PREDICTED: coiled-coil domain-containing protein 12-like isoform X1 [Cicer arietinum] 
153  gi|268589176 lipid transfer protein [Glycine soja] 
154 gi|356564247 PREDICTED: bifunctional epoxide hydrolase 2-like isoform X1 [Glycine max] 
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Diminuíram em abundância 
155 gi|357473095 Membrane-associated 30 kDa protein [Medicago truncatula] 
156 gi|356531894 PREDICTED: isopentenyl-diphosphate Delta-isomerase II [Glycine max] 
157 gi|332739620 allene oxide cyclase 4 [Glycine max] 
158 gi|571463709 PREDICTED: endoglucanase 8-like [Glycine max] 
159 gi|356525258 PREDICTED: glucan endo-1 3-beta-glucosidase 4-like [Glycine max] 
160 gi|571463709 PREDICTED: endoglucanase 8-like [Glycine max] 

Estresse 
Aumentaram em abundância 
161 gi|356507345 PREDICTED: chaperone protein ClpB4  mitochondrial-like [Glycine max] 
162 gi|356567616 PREDICTED: spermidine synthase 2 [Glycine max] 
163 gi|387156954 dehydrin protein  partial [Vigna radiata] 
164 gi|356550663 PREDICTED: unknown protein DS12 from 2D-PAGE of leaf  chloroplastic-like [Glycine max] 
165  gi|357513317 FK506-binding protein [Medicago truncatula] 
166  gi|358344787 10 kDa chaperonin [Medicago truncatula] 
167 gi|306561647 betaine aldehyde dehydrogenase [Glycine max] 
168 gi|357446691 Auxin-repressed protein [Medicago truncatula] 
169  gi|543177171 serine hydroxymethyltransferase 4 [Phaseolus vulgaris] 
170 gi|590578212 DnaJ/Hsp40 cysteine-rich domain superfamily protein isoform 2 [Theobroma cacao] 
171  gi|357467405 Dehydrin [Medicago truncatula] 
172 gi|351726156 KS-type dehydrin SLTI629 [Glycine max] 
173 gi|5852203 aldehyde reductase [Vigna radiata] cinnamyl-alcohol dehydrogenase family protein 
174 gi|255580927 Prefoldin subunit, putative [Ricinus communis] 
175  gi|357514677 Elicitor-responsive protein [Medicago truncatula] 
176 gi|351722069 abscisic stress ripening-like protein [Glycine max] 
177 gi|9857292 CPRD86 [Vigna unguiculata] 
178 gi|356564815 PREDICTED: chaperone protein ClpB1-like [Glycine max] 
179 gi|356497161 PREDICTED: heat shock protein STI-like [Glycine max] 
180 gi|734369037 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP12 [Glycine soja] 

Diminuíram em abundância 
181 gi|356552646 PREDICTED: O-acetyl-ADP-ribose deacetylase MACROD2-like [Glycine max] 
182 gi|543177207 salt stress root protein RS1 [Phaseolus vulgaris] 
183 gi|356502372 PREDICTED: 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase homolog 4-like [Glycine max] 
184 gi|734328667 Universal stress protein [Glycine soja] 
185 gi|734416528 Late embryogenesis abundant protein Lea14-A [Glycine soja] 

Sinalização 
Aumentaram em abundância 
186 gi|590677295 Calcium-binding EF-hand family protein [Theobroma cacao] 
187  gi|356565313 PREDICTED: probable calcium-binding protein CML13-like [Glycine max] 
188  gi|558695810 annexin-like protein [Phaseolus vulgaris] 
189 gi|110671528 calmodulin [Vigna radiata var. radiata] 
190 gi|356535786 PREDICTED: POU domain  class 4  transcription factor 1-like [Glycine max] 
191 gi|351725929 14-3-3 protein SGF14h [Glycine max] 
192 gi|543177018 cAMP-regulated phosphoprotein 19-related protein [Phaseolus vulgaris] 
193 gi|657399157 calcium-binding EF-hand protein [Medicago truncatula] 

Diminuíram em abundância 
194 gi|356548895 PREDICTED: annexin-like protein RJ4-like isoform 2 [Glycine max] 
195 gi|356557868 PREDICTED: protein FAR1-RELATED SEQUENCE 7-like isoform X1 [Glycine max] 
196 gi|571479208 PREDICTED: rhodanese-like domain-containing protein 4A  chloroplastic-like  [Glycine max] 

Metabolismo de RNA 
Aumentaram em abundância 
197 gi|356572874 PREDICTED: DEAD-box ATP-dependent RNA helicase 3  chloroplastic-like [Glycine max] 
198 gi|356537005 PREDICTED: rho-N domain-containing protein 1  chloroplastic-like [Glycine max] 
199 gi|571509667 PREDICTED: serine/arginine-rich splicing factor RSZ22A-like isoform X3 [Glycine max] 
200 gi|356567350 PREDICTED: ribonuclease UK114-like [Glycine max] 
201 gi|356567350 PREDICTED: ribonuclease UK114-like [Glycine max] 
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202  gi|356511826 PREDICTED: glycine-rich RNA-binding protein 3, mitochondrial-like [Glycine max] 
Diminuíram em abundância 
203 gi|357468277 ATP-dependent RNA helicase SUB2-2 [Medicago truncatula] 
204 gi|356535925 PREDICTED: phosphoglucomutase  chloroplastic-like [Glycine max] 
205 gi|356535978 PREDICTED: chloroplast stem-loop binding protein of 41 kDa a  chloroplastic-like [Glycine m
206 gi|356499594 PREDICTED: squamosa promoter-binding-like protein 12-like [Glycine max] 
207 gi|734394364 Glycine-rich RNA-binding protein 10 [Glycine soja] 
208 gi|356562391 PREDICTED: probable pre-mRNA-splicing factor ATP-dependent RNA helicase [Glycine ma

Outras Funções 
Aumentaram em abundância 
209 gi|357480627 Acyl carrier protein, partial [Medicago truncatula] 
210  gi|558695806 putative ribose-5-phosphate isomerase [Phaseolus vulgaris] 
211 gi|356549910 PREDICTED: ADP ATP carrier protein 3  mitochondrial-like [Glycine max] 
212 gi|356553631 PREDICTED: tropomyosin-like [Glycine max] 
213 gi|571491448 PREDICTED: patellin-2-like isoform X3 [Glycine max] 
214  gi|356513457 PREDICTED: acyl carrier protein 4, chloroplastic [Glycine max] 
215 gi|356511994 PREDICTED: ribulose-phosphate 3-epimerase  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
216 gi|50400194 starch branching enzyme II [Vigna radiata] 
217 gi|571482220 PREDICTED: sucrose-phosphatase 1-like isoform X3 [Glycine max] 
218 gi|356540099 PREDICTED: adenosylhomocysteinase-like [Glycine max] 
219 gi|356549922 PREDICTED: nudix hydrolase 3-like [Glycine max] 
220 gi|571490446 PREDICTED: histone H3.3-like isoform X2 [Glycine max] 
221 gi|356541888 PREDICTED: histone H3.2-like [Glycine max] 
222 gi|29839257 RecName: Full=Ferritin-3  chloroplastic; Flags: Precursor 
223 gi|356521042 PREDICTED: proliferation-associated protein 2G4 [Glycine max] 
224 gi|356542658 PREDICTED: lactoylglutathione lyase-like [Glycine max] 
225 gi|357495457 Fasciclin-like arabinogalactan protein [Medicago truncatula] 
226 gi|11602749 early nodulin ENOD18 [Vicia faba] 
227 gi|255548345 Nitrogen regulatory protein P-II, putative [Ricinus communis] 
228 gi|357504821 Pectinesterase [Medicago truncatula] 
229 gi|440647150 disproportionating enzyme 1 [Vigna angularis] 
230 gi|571445289 PREDICTED: 4-alpha-glucanotransferase DPE2-like [Glycine max] 
231 gi|571490163 PREDICTED: apoptotic chromatin condensation inducer in the nucleus-like [Glycine max] 
232 gi|698429762 PREDICTED: PLASMODESMATA CALLOSE-BINDING PROTEIN 3-like [Nicotiana sylvestri
233 gi|657386854 metal-dependent phosphohydrolase [Medicago truncatula] 
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PROTEÍNAS DIFERENCIALMENTE ACUMULADAS  6 DPSV 
Fotossíntese 

Aumentaram em abundância 
1 gi|8954298 chlorophyll a/b-binding protein CP24 precursor [Vigna radiata] 
2 gi|571434735 PREDICTED: phosphoenolpyruvate carboxylase 4-like [Glycine max] 
3 gi|387598461 photosystem I P700 apoprotein A2 (chloroplast) [Vigna unguiculata] 
4 gi|356509222 PREDICTED: thylakoid lumenal 17.4 kDa protein  chloroplastic-like [Glycine max] 
5 gi|356505633 PREDICTED: calvin cycle protein CP12-2  chloroplastic [Glycine max] 
6 gi|356568028 PREDICTED: fructose-1 6-bisphosphatase  chloroplastic-like [Glycine max] 
7 gi|356550687 PREDICTED: ribulose bisphosphate carboxylase/oxygenase activase  [Glycine max] 
8 gi|30088964 lethal leaf spot 1-like protein [Vigna unguiculata] 
9 gi|149941202 putative rubisco activase [Vigna unguiculata] 

10 gi|414666 coproporphyrinogen oxidase [Glycine max] 
11 gi|255571176 Photosystem II reaction center W protein, putative [Ricinus communis 
12 gi|357443155 Phosphoenolpyruvate carboxylase [Medicago truncatula] 
13 gi|590712472 Rubisco methyltransferase family protein isoform 1 [Theobroma cacao] 
14 gi|357461643 NifU-like protein [Medicago truncatula] 
15 gi|356558503 PREDICTED: probable plastid-lipid-associated protein 4, chloroplastic-like [Glycine max] 
16 gi|357486415 Thylakoid lumenal 15.0 kDa protein [Medicago truncatula] 
17 gi|357452533 Flavoprotein wrbA [Medicago truncatula] 
18 gi|356558908 PREDICTED: NADP-dependent malic enzyme-like [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
19 gi|571439455 PREDICTED: psbP-like protein 1, chloroplastic-like isoform X3 [Glycine max] 
20 gi|4689388 ribulose-1 5-bisphosphate carboxylase small subunit [Vigna radiata] 
21 gi|356544404 PREDICTED: photosystem II stability/assembly factor HCF136   [Glycine max] 
22 gi|501594929 photosystem II protein D2 (chloroplast) [Vigna angularis] 

Respiração e Metabolismo de Energia 
Aumentaram em abundância 
23 gi|356572720 PREDICTED: bifunctional protein FolD 2-like [Glycine max] 
24 gi|167961875 peroxisomal glycolate oxidase [Glycine max] 
25 gi|356532109 PREDICTED: 2 3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate  [Glycine max] 
26 gi|356500948 PREDICTED: pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha  [Glycine max] 
27 gi|356513947 PREDICTED: isocitrate dehydrogenase [NADP]  mitochondrial-like [Glycine max] 
28 gi|356537120 PREDICTED: succinyl-CoA ligase [ADP-forming] subunit beta  [Glycine max] 
29 gi|356525687 PREDICTED: citrate synthase  mitochondrial-like [Glycine max] 
30 gi|356549980 PREDICTED: cytochrome b6-f complex iron-sulfur subunit   [Glycine max] 
31 gi|356552918 PREDICTED: cytochrome c oxidase subunit 6b-1-like [Glycine max] 
32 gi|571445075 PREDICTED: ATP synthase subunit delta'  mitochondrial-like [Glycine max] 
33 gi|478620887 ATP synthase CF0 subunit I (chloroplast) [Vigna angularis] 
34 gi|478620930 NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit I (chloroplast) [Vigna angularis] 
35 gi|255545796 cytochrome C oxidase polypeptide vib, putative [Ricinus communis] 
36 gi|351724481 fructose-bisphosphate aldolase [Glycine max] 
37 gi|357455121 Cytochrome c oxidase subunit 5B [Medicago truncatula] 
38 gi|357510673 V-type proton ATPase subunit G [Medicago truncatula] 
39 gi|356523720 PREDICTED: mitochondrial-processing peptidase subunit alpha-like [Glycine max] 
40 gi|356514035 PREDICTED: ATP synthase delta chain  chloroplastic-like [Glycine max] 
41 gi|2394300 cytochrome C [Oryza sativa Indica Group] 
42 gi|255577651 ATP synthase D chain, mitochondrial, putative [Ricinus communis] 
43 gi|351724481 fructose-bisphosphate aldolase [Glycine max] 
44 gi|357448527 Obg-like ATPase [Medicago truncatula] 
45 gi|403311568 NADH dehydrogenase subunit 7 (mitochondrion) [Glycine max] 
46 gi|657405910 D-glycerate dehydrogenase/hydroxypyruvate reductase [Medicago truncatula] 
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47 gi|703080824 Malate dehydrogenase [Morus notabilis] 
Diminuíram em abundância 
48 gi|478620867 ATP synthase CF1 epsilon subunit (chloroplast) [Vigna angularis] 
49 gi|356544016 PREDICTED: protochlorophyllide reductase, chloroplastic [Glycine max] 
50 gi|387598453 ATP synthase CF1 beta subunit (chloroplast) [Vigna unguiculata] 
51 gi|356511668 PREDICTED: protease Do-like 1  chloroplastic-like [Glycine max] 
52 gi|571493836 PREDICTED: ferredoxin-1  chloroplastic-like [Glycine max] 

Metabolismo de Proteínas 
Aumentaram em abundância 

53 gi|2494261 RecName: Full=Elongation factor Tu  chloroplastic; Short=EF-Tu; Flags: Precursor 
54 gi|356532265 PREDICTED: UBA and UBX domain-containing protein At4g15410-like [Glycine max] 
55 gi|356567836 PREDICTED: small ubiquitin-related modifier 2-like [Glycine max] 
56 gi|571500190 PREDICTED: probable allantoinase 1-like isoform X3 [Glycine max] 
57 gi|356570019 PREDICTED: 26S protease regulatory subunit 6B homolog [Glycine max] 
58 gi|356531011 PREDICTED: proteasome subunit alpha type-1-B-like isoform 1 [Glycine max] 
59 gi|356567603 PREDICTED: eukaryotic translation initiation factor 3 subunit G-like [Glycine max] 
60 gi|356535863 PREDICTED: 60S ribosomal protein L36-3-like [Glycine max] 
61 gi|193850547 putative ribosomal protein S15 [Glycine max] 
62 gi|356525774 PREDICTED: elongation factor 2-like [Glycine max] 
63 gi|83595775 ribosomal protein S11 [Glycine max] 
64 gi|341958461 chloroplast acetohydroxy acid isomeroreductase [Glycine max] 
65 gi|356552314 PREDICTED: clathrin interactor EPSIN 1-like isoform 1 [Glycine max] 
66 gi|356569945 PREDICTED: protein TIC 40  chloroplastic-like [Glycine max] 
67 gi|356537204 PREDICTED: syntaxin-121-like [Glycine max] 
68 gi|356527099 PREDICTED: syntaxin-51-like isoform X1 [Glycine max] 
69 gi|574584554 40S ribosomal protein S9-2-like [Glycine max] 
70 gi|571446346 PREDICTED: xylem serine proteinase 1-like [Glycine max] 
71 gi|356548210 PREDICTED: 60S ribosomal protein L4-like [Glycine max] 
72 gi|571476053 PREDICTED: histidinol dehydrogenase  chloroplastic-like [Glycine max] 
73 gi|349589896 ribosomal protein S15 [Vigna unguiculata] 
74 gi|356542209 PREDICTED: protein TIC 62  chloroplastic-like [Glycine max] 
75 gi|22725680 ribosomal protein S19 [Vigna angularis] 
76 gi|356527475 PREDICTED: glycine--tRNA ligase 1  mitochondrial-like [Glycine max] 
77 gi|254998360 ribosomal protein L16 [Vigna radiata] 
78 gi|356508039 PREDICTED: 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase  [Glycine max]
79 gi|356524632 PREDICTED: 40S ribosomal protein S16-like [Glycine max] 
80 gi|356563340 PREDICTED: 60S ribosomal protein L15-1-like [Glycine max] 
81 gi|393396083 ribosomal protein S3 (chloroplast) [Vigna unguiculata] 
82 gi|356572399 PREDICTED: 60S ribosomal protein L4-like [Glycine max] 
83 gi|356575418 PREDICTED: anthranilate synthase component I-2  chloroplastic-like [Glycine max] 
84 gi|300678122 plastid glutamine synthetase [Vigna radiata] 
85 gi|356538597 PREDICTED: 60S ribosomal protein L7a-like [Glycine max] 
86 gi|356505465 PREDICTED: eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C-like [Glycine max] 
87 gi|571456430 PREDICTED: probable 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase isoform X3 [Glycine 
88 gi|356509137 PREDICTED: nascent polypeptide-associated complex subunit alpha-like  [Glycine max] 
89 gi|356524636 PREDICTED: 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 1 homolog A-like [Glycine ma
90 gi|356552153 PREDICTED: 30S ribosomal protein S9  chloroplastic-like [Glycine max] 
91 gi|357440723 Ribosome-recycling factor [Medicago truncatula] 
92  gi|357463621 Proteasome subunit beta type [Medicago truncatula] 
93  gi|255557781 Ubiquitin-fold modifier 1 precursor, putative [Ricinus communis] 
94  gi|357505623 40S ribosomal protein S23, partial [Medicago truncatula] 
95 gi|574584559 proteasome subunit beta type-1-like [Glycine max] 
96  gi|357467889 40S ribosomal protein S12 [Medicago truncatula] 
97 gi|357468175 Peptidase M50 family [Medicago truncatula] 
98 gi|255543308 40S ribosomal protein S4, putative [Ricinus communis] 
99 gi|255543308 40S ribosomal protein S4, putative [Ricinus communis] 

100 gi|357472637 60S ribosomal protein L35 [Medicago truncatula] 



184 

 

101 gi|356536156 PREDICTED: d-3-phosphoglycerate dehydrogenase  chloroplastic-like [Glycine max] 
102 gi|571477538 PREDICTED: short-chain dehydrogenase TIC 32  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max] 
103 gi|356534756 PREDICTED: ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 5  isoform 1 [Glycine max] 
104 gi|356499803 PREDICTED: 60S ribosomal protein L34-like [Glycine max] 
105 gi|356527113 PREDICTED: 40S ribosomal protein S8-like [Glycine max] 
106 gi|356513781 PREDICTED: elongation factor Tu  chloroplastic-like [Glycine max] 
107 gi|356538747 PREDICTED: 40S ribosomal protein S25-2-like [Glycine max] 
108 gi|357476431 40S ribosomal protein S14 [Medicago truncatula] 
109 gi|356534416 PREDICTED: protein transport protein Sec24-like At4g32640-like [Glycine max] 
110 gi|356558936 PREDICTED: protein transport protein SEC23-like [Glycine max] 
111 gi|571559909 PREDICTED: protein transport protein Sec24-like At3g07100-like isoform X2 [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
112 gi|571480624 PREDICTED: TOM1-like protein 2-like [Glycine max] 
113 gi|387598507 ribosomal protein S7 (chloroplast) [Vigna unguiculata] 
114 gi|571492053 PREDICTED: protein TIC 62  chloroplastic-like isoform X3 [Glycine max] 
115 gi|255580702 60S ribosomal protein L21, putative [Ricinus communis] 

Homeostase Redox 
Aumentaram em abundância 
116 gi|356563248 PREDICTED: FAM10 family protein At4g22670-like [Glycine max] 
117 gi|356526803 PREDICTED: probable nucleoredoxin 1-like isoform X1 [Glycine max] 
118 gi|351725441 leghemoglobin reductase [Glycine max] 
119 gi|356559911 PREDICTED: CDGSH iron-sulfur domain-containing protein NEET-like [Glycine max] 
120 gi|215959346 catalase 2  partial [Vigna unguiculata] 
121 gi|357500689 Peroxiredoxin [Medicago truncatula] 
122 gi|357444883 Thioredoxin-X [Medicago truncatula] 
123 gi|215959348 catalase 2, partial [Vigna unguiculata] 
124  gi|255577761 glutathione peroxidase, putative [Ricinus communis] 
125 gi|282848228 glutaredoxin GRX [Jatropha curcas] 
126 gi|590724870 Thioredoxin superfamily protein isoform 3 [Theobroma cacao] 
127 gi|357479351 Peroxiredoxin Q [Medicago truncatula] 
128 gi|734438149 Glutaredoxin-C5, chloroplastic [Glycine soja] 

Defesa 
Aumentaram em abundância 
129 gi|268589176 lipid transfer protein [Glycine soja] 
130  gi|357474641 Aspartate aminotransferase [Medicago truncatula] 
131 gi|351721193 2,4-D inducible glutathione S-transferase [Glycine max] 
132  gi|351721816 cysteine proteinase inhibitor precursor [Glycine max] 
133  gi|351721732 aspartate aminotransferase [Glycine max] 
134 gi|358347730 Glyoxalase/bleomycin resistance protein/dioxygenase [Medicago truncatula] 
135 gi|357487587 Glucan endo-1,3-beta-glucosidase-like protein [Medicago truncatula] 
136 gi|469469074 hydroperoxide lyase [Glycine max] 
137 gi|34539488 lipid transfer protein I [Vigna radiata] 
138 gi|34147983 multicystatin [Vigna unguiculata] 
139 gi|356556698 PREDICTED: metacaspase-4-like [Glycine max] 
140 gi|351721013 peroxisomal 3-ketoacyl-CoA thiolase [Glycine max] 
141 gi|351724893 subtilisin-like protease C1 precursor [Glycine max] 
142 gi|1449405 pathogenesis related protein [Vigna unguiculata] 
143 gi|351727725 cyanate hydratase [Glycine max] 
144 gi|356572385 PREDICTED: glutathione S-transferase L3-like isoform X1 [Glycine max] 
145 gi|7106538 S1-1 [Vigna unguiculata] 
146 gi|208964720 SGT1-2 [Glycine max] 
147 gi|734313051 Glutathione S-transferase U18 [Glycine soja] 
148 gi|734358257 Coiled-coil domain-containing protein 12 [Glycine soja] 
149 gi|356564247 PREDICTED: bifunctional epoxide hydrolase 2-like isoform X1 [Glycine max] 
150 gi|356561347 PREDICTED: GEM-like protein 5-like [Glycine max] 
151 gi|571507614 PREDICTED: cucumisin-like [Glycine max] 
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Diminuíram em abundância 
152 gi|356526809 PREDICTED: quinone oxidoreductase-like protein At1g23740  chloroplastic-like [Glycine max
153 gi|356576909 PREDICTED: plasminogen activator inhibitor 1 RNA-binding protein [Glycine max] 
154 gi|196122020 germin-like protein 8 [Glycine max] 
155 gi|356568589 PREDICTED: plasminogen activator inhibitor 1 RNA-binding protein-like [Glycine max] 

Estresse 
Aumentaram em abundância 
156 gi|9857292 CPRD86 [Vigna unguiculata] 
157 gi|356500603 PREDICTED: protein YLS9-like [Glycine max] 
158 gi|289780455 cyclophilin [Vigna mungo] 
159 gi|356545409 PREDICTED: peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP16-3  chloroplastic-like [Glycine max] 
160 gi|356554826 PREDICTED: heat shock 70 kDa protein  mitochondrial-like [Glycine max] 
161 gi|356500683 PREDICTED: heat shock 70 kDa protein-like [Glycine max] 
162 gi|356514451 PREDICTED: 3-oxo-Delta(4 5)-steroid 5-beta-reductase-like [Glycine max] 
163 gi|356501653 PREDICTED: aldehyde dehydrogenase family 2 member B7  mitochondrial-like [Glycine max
164 gi|1854443 CPRD8 protein [Vigna unguiculata] 
165 gi|356499919 PREDICTED: peptidyl-prolyl cis-trans isomerase E-like [Glycine max] 
166 gi|357467405 Dehydrin [Medicago truncatula] 
167  gi|5852203 aldehyde reductase [Vigna radiata] 
168  gi|154293473 17.7 kDa class I small heat shock protein [Vigna unguiculata] 
169 gi|387156954 dehydrin protein  partial [Vigna radiata] 
170  gi|23396588 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase; Flags: Precursor [Vicia faba] 
171  gi|351726156 KS-type dehydrin SLTI629 [Glycine max] 
172 gi|289780455 cyclophilin [Vigna mungo] 
173 gi|5852203 aldehyde reductase [Vigna radiata] 
174  gi|387766763 low MW heat shock protein, partial [Glycine soja] 
175 gi|73919361 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP12-FK506-binding protein 12 
176  gi|571491387 PREDICTED: heat shock 22 kDa protein, mitochondrial isoform X1 [Glycine max] 
177 gi|351722220 copper chaperone homolog CCH [Glycine max] 
178  gi|571457261 PREDICTED: stress-induced-phosphoprotein 1-like [Glycine max] 
179 gi|734397902 10 kDa chaperonin [Glycine soja] 
180 gi|356504311 PREDICTED: frataxin  mitochondrial-like [Glycine max] 
181 gi|356556102 PREDICTED: heat shock 70 kDa protein 14-like [Glycine max] 
182 gi|356528282 PREDICTED: 70 kDa peptidyl-prolyl isomerase-like [Glycine max] 
183 gi|356530818 PREDICTED: heat shock protein 83-like [Glycine max] 

Sinalização 
Aumentaram em abundância 
184 gi|41059971 lectin precursor [Vigna unguiculata] 
185 gi|356534702 PREDICTED: LOW QUALITY PROTEIN: probable calcium-binding protein  [Glycine max] 
186  gi|543177000 multiprotein-bridging factor 1a-like protein [Phaseolus vulgaris] 
187 gi|590602638 Zinc finger and BTB domain-containing protein 11 isoform 2, partial [Theobroma cacao] 
188  gi|4336905 Ran-related GTP binding protein, partial [Zea mays] 
189 gi|356548895 PREDICTED: annexin-like protein RJ4-like isoform 2 [Glycine max] 
190  gi|543176958 zinc finger CCCH domain-containing protein [Phaseolus vulgaris] 
191  gi|590677295 Calcium-binding EF-hand family protein [Theobroma cacao] 
192 gi|226496461 calmodulin [Zea mays] 
193 gi|356535786 PREDICTED: POU domain  class 4  transcription factor 1-like [Glycine max] 
194 gi|543177018 cAMP-regulated phosphoprotein 19-related protein [Phaseolus vulgaris] 
195 gi|734377181 Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-like protein [Glycine soja] 
196 gi|734436259 DEAD-box ATP-dependent RNA helicase 37 [Glycine soja] 
197 gi|734424580 Putative ADP-ribosylation factor GTPase-activating protein AGD8 [Glycine soja] 

Diminuíram em abundância 
198 gi|571445079 PREDICTED: probable receptor-like protein kinase At5g47070-like isoform X3 [Glycine max]

Metabolismo de RNA 
Aumentaram em abundância 
199 gi|356537005 PREDICTED: rho-N domain-containing protein 1  chloroplastic-like [Glycine max] 
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200 gi|357519269 YTH domain family protein [Medicago truncatula] 
201 gi|18076086 glycine-rich RNA-binding protein [Ricinus communis] 
202 gi|356511826 PREDICTED: glycine-rich RNA-binding protein 3, mitochondrial-like [Glycine max] 
203 gi|356563326 PREDICTED: spliceosome-associated protein CWC15 homolog [Glycine max] 
204 gi|571509667 PREDICTED: serine/arginine-rich splicing factor RSZ22A-like isoform X3 [Glycine max] 
205 gi|734377898 Cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 5 [Glycine soja] 
206 gi|356572088 REDICTED: DAZ-associated protein 1 [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
207 gi|356500206 PREDICTED: chloroplast stem-loop binding protein of 41 kDa a  chloroplastic-like [Glycine max] 

Outras Funções 
Aumentaram em abundância 
208  gi|574584678 very-long-chain enoyl-CoA reductase-like [Glycine max] 
209 gi|357520365 Protein tolB [Medicago truncatula] 
210 gi|195618926 histone H4 [Zea mays] 
211 gi|543176568 carnitine acyl carrier-like protein [Phaseolus vulgaris] 
212 gi|357520639 Biotin carboxylase [Medicago truncatula] 
213 gi|568215401 remorin [Solanum tuberosum] 
214  gi|255584370 phosphoprotein phosphatase, putative [Ricinus communis] 
215 gi|558695639 mitochondrial 2-oxoglutarate/malate carrier protein [Phaseolus vulgaris] 
216 gi|571524895 PREDICTED: GRF1-interacting factor 3-like isoform X4 [Glycine max] 
217 gi|13161399 CPRD47 [Vigna unguiculata] 
218 gi|571546196 PREDICTED: geminivirus Rep-interacting motor protein-like isoform X1 [Glycine max] 
219 gi|356542658 PREDICTED: lactoylglutathione lyase-like [Glycine max] 
220 gi|356549922 PREDICTED: nudix hydrolase 3-like [Glycine max] 
221 gi|571489116 PREDICTED: lactoylglutathione lyase-like isoform X3 [Glycine max] 
222 gi|356571858 PREDICTED: alpha-L-arabinofuranosidase 1-like [Glycine max] 
223 gi|356568060 PREDICTED: probable aquaporin PIP1-2 [Glycine max] 
224 gi|356535571 PREDICTED: copper transport protein ATX1-like [Glycine max] 
225 gi|571503799 PREDICTED: phospholipase D alpha 1-like isoform X2 [Glycine max] 
226 gi|356541888 PREDICTED: histone H3.2-like [Glycine max] 
227 gi|571440771 PREDICTED: villin-3-like isoform X3 [Glycine max] 
228 gi|29839257 RecName: Full=Ferritin-3  chloroplastic; Flags: Precursor 
229  gi|357446129 Soluble inorganic pyrophosphatase [Medicago truncatula] 
230 gi|440647150 disproportionating enzyme 1 [Vigna angularis] 
231 gi|356526649 PREDICTED: alpha-xylosidase 1-like [Glycine max] 
232 gi|356512511 PREDICTED: mitochondrial dicarboxylate/tricarboxylate transporter DTC-like [Glycine max] 
233 gi|571482220 PREDICTED: sucrose-phosphatase 1-like isoform X3 [Glycine max] 
234 gi|356549910 PREDICTED: ADP ATP carrier protein 3  mitochondrial-like [Glycine max] 
235 gi|571567656 PREDICTED: DNA mismatch repair protein MSH3-like isoform X1 [Glycine max] 
236 gi|16417595 translationally controlled tumor-like protein [Glycine max] 
237 gi|255547345 ribulose-5-phosphate-3-epimerase, putative [Ricinus communis] 
238 gi|356558578 PREDICTED: actin-101-like [Glycine max] 
239 gi|356507945 PREDICTED: glycine-rich protein 2-like [Glycine max] 
240 gi|571518128 PREDICTED: cell wall protein AWA1-like isoform X2 [Glycine max] 
241 gi|571458164 PREDICTED: HMG-1 like protein gene isoform X3 [Glycine max] 
242 gi|356519495 PREDICTED: L-galactose dehydrogenase-like isoform X1 [Glycine max] 
243 gi|356556722 PREDICTED: protein FLX-like 3-like isoform X1 [Glycine max] 
244 gi|734423119 Nuclear autoantigenic sperm protein [Glycine soja] 
245 gi|356521803 PREDICTED: acetate/butyrate--CoA ligase AAE7, peroxisomal [Glycine max] 
246 gi|734328087 Actin-depolymerizing factor 2 [Glycine soja] 
257 gi|571443371 PREDICTED: acyl-CoA oxidase isoform X1 [Glycine max] 
248 gi|356540099 PREDICTED: adenosylhomocysteinase-like [Glycine max] 
249 gi|356575319 PREDICTED: ADP-ribosylation factor 2-like isoform 1 [Glycine max] 

 

 



187 

 

 

 

            APÊNDICE 4 

 

     

Análise combinada das proteínas diferencialmente 
acumuladas em feijão-de-corda (cv. CE-31) em 
resposta ao estresse salino e à infecção viral 

 

 

 
 

 



188 

 

Proteínas diferencialmente acumuladas: análise combinada 2 DPT 
IDENTIFICADAS EM S, V E SV 

Aumentaram em abundância (S, V e SV)  
1 gi|356557150 PREDICTED: thylakoid lumenal 19 kDa protein  chloroplastic-like [Glycine max] 
2 gi|8954298 chlorophyll a/b-binding protein CP24 precursor [Vigna radiata] 
3 gi|167962794 peroxisomal glycolate oxidase [Glycine max] 
4 gi|356536342 PREDICTED: uncharacterized protein At2g27730  mitochondrial isoform 1 [Glycine max] 
5 gi|356572720 PREDICTED: bifunctional protein FolD 2-like [Glycine max] 
6 gi|356549980 PREDICTED: cytochrome b6-f complex iron-sulfur subunit  chloroplastic-like [Glycine max] 
7 gi|403311568 NADH dehydrogenase subunit 7 (mitochondrion) [Glycine max] 
8 gi|255557204 fructose-bisphosphate aldolase, putative [Ricinus communis] 
9 gi|357476083 Malate dehydrogenase [Medicago truncatula] 

10 gi|351722757 ribosomal protein L37 [Glycine max] 
11 gi|590647261 Ribosomal protein S21 family protein isoform 1 [Theobroma cacao] 
12 gi|571496006 PREDICTED: gamma-glutamyl hydrolase isoform X1 [Glycine max] 
13 gi|356565535 PREDICTED: 40S ribosomal protein S15-like isoform 1 [Glycine max] 
14 gi|356538747 PREDICTED: 40S ribosomal protein S25-2-like [Glycine max] 
15 gi|193850547 putative ribosomal protein S15 [Glycine max] 
16 gi|543176604 40S ribosomal protein S20-2-like protein [Phaseolus vulgaris] 
17 gi|571509667 PREDICTED: serine/arginine-rich splicing factor RSZ22A-like isoform X3 [Glycine max] 
18 gi|571458710 PREDICTED: isoflavone reductase-like protein-like [Glycine max] 
19 gi|1449405 pathogenesis related protein [Vigna unguiculata] 
20 gi|357446691 Auxin-repressed protein [Medicago truncatula] 
21 gi|356507345 PREDICTED: chaperone protein ClpB4  mitochondrial-like [Glycine max] 
22 gi|543177171 serine hydroxymethyltransferase 4 [Phaseolus vulgaris] 
23 gi|357467405 Dehydrin [Medicago truncatula] 
24 gi|356567616 PREDICTED: spermidine synthase 2 [Glycine max] 
25 gi|558695810 annexin-like protein [Phaseolus vulgaris] 
26 gi|356527612 PREDICTED: acyl carrier protein 1, chloroplastic-like [Glycine max] 
27 gi|356549910 PREDICTED: ADP ATP carrier protein 3  mitochondrial-like [Glycine max] 
28 gi|255625999 unknown [Glycine max] 
29 gi|351721605 uncharacterized protein LOC100500330 [Glycine max] 
30 gi|351723879 uncharacterized protein LOC100500421 [Glycine max] 

Diminuíram em abundância (S, V e SV) 
31 gi|501594929 photosystem II protein D2 (chloroplast) [Vigna angularis] 
32 gi|356501429 PREDICTED: oxygen-evolving enhancer protein 2  chloroplastic-like [Glycine max] 
33 gi|351721220 eukaryotic translation initiation factor 5A3 [Glycine max] 
34 gi|571438728 PREDICTED: F-box protein SKIP23-like isoform X2 [Glycine max] 
35 gi|356564051 PREDICTED: glycine dehydrogenase [decarboxylating]  mitochondrial-like [Glycine max] 
36 gi|356508953 PREDICTED: vacuolar protein sorting-associated protein 20 homolog 2-like [Glycine max] 
37 gi|356512203 PREDICTED: ATP-dependent zinc metalloprotease FTSH 2  chloroplastic-like [Glycine max] 
38 gi|356539366 PREDICTED: superoxide dismutase [Cu-Zn]  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max] 
39 gi|356552646 PREDICTED: O-acetyl-ADP-ribose deacetylase MACROD2-like [Glycine max] 
40 gi|571479208 PREDICTED: rhodanese-like domain-containing protein 4A  chloroplastic-like [Glycine max] 
41 gi|356521042 PREDICTED: proliferation-associated protein 2G4 [Glycine max] 
42 gi|356517227 PREDICTED: uncharacterized protein LOC100527765 [Glycine max] 
43 gi|356573538 PREDICTED: uncharacterized protein LOC100801516 [Glycine max] 

Aumentaram (S e SV) / Diminuíram (V) em abundância 
44 gi|255545796 cytochrome C oxidase polypeptide vib, putative [Ricinus communis] 
45 gi|356548749 PREDICTED: clathrin light chain 1-like [Glycine max] 
46 gi|356571874 PREDICTED: nascent polypeptide-associated complex subunit alpha-like  [Glycine max] 
47 gi|255537133 ATP-dependent clp protease, putative [Ricinus communis] 
48 gi|357473663 60S ribosomal protein L35 [Medicago truncatula] 
49  gi|255544626 proteasome subunit alpha type, putative [Ricinus communis] 
50 gi|387156954 dehydrin protein  partial [Vigna radiata] 
51 gi|351726156 KS-type dehydrin SLTI629 [Glycine max] 



189 

 

52 gi|255577761 glutathione peroxidase, putative [Ricinus communis] 
53 gi|357444883 Thioredoxin-X [Medicago truncatula] 
54 gi|356565313 PREDICTED: probable calcium-binding protein CML13-like [Glycine max] 
55 gi|356535786 PREDICTED: POU domain  class 4  transcription factor 1-like [Glycine max] 
56 gi|255537071 calmodulin, putative [Ricinus communis] 
57  gi|356511826 PREDICTED: glycine-rich RNA-binding protein 3, mitochondrial-like [Glycine max] 
58 gi|356567350 PREDICTED: ribonuclease UK114-like [Glycine max] 
59 gi|255628273 unknown [Glycine max] 
60 gi|255625599 unknown [Glycine max] 
61 gi|255646799 unknown [Glycine max] 

Aumentaram (V e SV) / Diminuíram (S) em abundância 
62 gi|351727941 vacuolar ATP-related protein, partial [Nicotiana tabacum] 

Aumentaram  (S e V) / Diminuíram (SV) em abundância  
63 gi|23396588 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase; Precursor [Vicia faba] 
64 gi|358344787 10 kDa chaperonin [Medicago truncatula] 

Aumentaram (S e V) / Diminuíram (SV) em abundância 
65 gi|356555056 PREDICTED: 60S ribosomal protein L26-1-like [Glycine max] 

Diminuíram (V e SV) / Aumentaram (S) em abundância 
66 gi|255571176 Photosystem II reaction center W protein, putative [Ricinus communis] 
67 gi|356509365 PREDICTED: NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit M  chloroplastic-like  [Glycine max] 
68 gi|356548101 PREDICTED: NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 9,  [Glycine m
69 gi|356549188 PREDICTED: 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 14 homolog [Glycine max] 
70 gi|356531651 PREDICTED: 50S ribosomal protein L1  chloroplastic-like [Glycine max] 
71 gi|356535863 PREDICTED: 60S ribosomal protein L36-3-like [Glycine max] 
72 gi|356555141 PREDICTED: clathrin light chain 1-like [Glycine max] 
73 gi|255580570 60S ribosomal protein L23a, putative [Ricinus communis] 
74 gi|255584185 50S ribosomal protein L29, chloroplast precursor, putative [Ricinus communis] 
75 gi|357461657 30S ribosomal protein S13 [Medicago truncatula] 
76 gi|298161171 catalase, partial [Vigna mungo] 
77 gi|407971016 ferredoxin-thioredoxin reductase catalytic chain, chloroplastic [Glycine max] 
78 gi|356500098 PREDICTED: 15 kDa selenoprotein-like [Glycine max] 
79 gi|255988705 GDP-mannose 3' 5'-epimerase [Glycine max] 
80 gi|571497928 PREDICTED: glutaredoxin-C5, chloroplastic isoform X1 [Glycine max] 
81 gi|356502372 PREDICTED: 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase homolog 4-like [Glycine max] 
82 gi|404312797 Chain A, Crystal Structure Of Beta-Cyanoalanine Synthase In Soybean 
83 gi|356535925 PREDICTED: phosphoglucomutase  chloroplastic-like [Glycine max] 
84 gi|356535978 PREDICTED: chloroplast stem-loop binding protein of 41 kDa a  chloroplastic-like [Glycine m
85 gi|255547472 4-nitrophenylphosphatase, putative [Ricinus communis] 
86 gi|571490446 PREDICTED: histone H3.3-like isoform X2 [Glycine max] 
87 gi|356541888 PREDICTED: histone H3.2-like [Glycine max] 
88 gi|29839257 RecName: Full=Ferritin-3  chloroplastic; Flags: Precursor 
89 gi|571482220 PREDICTED: sucrose-phosphatase 1-like isoform X3 [Glycine max] 
90  gi|357495457 Fasciclin-like arabinogalactan protein [Medicago truncatula] 
91 gi|356575961 PREDICTED: remorin-like [Glycine max] 
92 gi|356546150 PREDICTED: uncharacterized protein LOC100810072 [Glycine max] 
93 gi|356525531 PREDICTED: uncharacterized protein LOC100306288 isoform X1 [Glycine max] 
94 gi|255636592 unknown [Glycine max] 
95 gi|255637577 unknown [Glycine max] 
96 gi|356505805 PREDICTED: uncharacterized protein LOC100527010 [Glycine max] 

IDENTIFICADAS APENAS EM S E SV 
Aumentaram em abundância (S e SV) 

97 gi|149242539 Chain N, The Structure Of A Plant Photosystem I Supercomplex At 3.4 Angstrom Resolution
98 gi|587850936 Cytochrome b5 isoform 1 [Morus notabilis] 
99 gi|356552918 PREDICTED: cytochrome c oxidase subunit 6b-1-like [Glycine max] 

100 gi|255557985 NADH-ubiquinone oxidoreductase subunit B17.2, putative [Ricinus communis] 
101 gi|356567836 PREDICTED: small ubiquitin-related modifier 2-like [Glycine max] 
102 gi|22725680 ribosomal protein S19 [Vigna angularis] 
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103 gi|571449684 PREDICTED: eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L-like [Glycine max] 
104 gi|356572874 PREDICTED: DEAD-box ATP-dependent RNA helicase 3  chloroplastic-like [Glycine max] 
105 gi|356507166 PREDICTED: 50S ribosomal protein L3-1  chloroplastic-like [Glycine max] 
106 gi|356572399 PREDICTED: 60S ribosomal protein L4-like [Glycine max] 
107 gi|356548150 PREDICTED: arginine biosynthesis bifunctional protein ArgJ  chloroplastic-like [Glycine max] 
108 gi|356539732 PREDICTED: 50S ribosomal protein L17  chloroplastic-like [Glycine max] 
109 gi|357468175 Peptidase M50 family [Medicago truncatula] 
110 gi|351722393 60S ribosomal protein L27a [Glycine max] 
111 gi|357440723 Ribosome-recycling factor [Medicago truncatula] 
112 gi|571465885 PREDICTED: peroxiredoxin-2B-like [Glycine max] 
113 gi|116174033 glutathione peroxidase, partial [Medicago sativa] 
114 gi|357514677 Elicitor-responsive protein [Medicago truncatula] 
115 gi|255580927 Prefoldin subunit, putative [Ricinus communis 
116 gi|306561655 betaine aldehyde dehydrogenase [Glycine max] 
117 gi|5852203 aldehyde reductase [Vigna radiata] 
118 gi|268589176 lipid transfer protein [Glycine soja] 
119 gi|502116561 PREDICTED: coiled-coil domain-containing protein 12-like isoform X1 [Cicer arietinum] 
120 gi|34147983 multicystatin [Vigna unguiculata] 
121 gi|225548306 defensin precursor [Vigna unguiculata] 
122 gi|34539488 lipid transfer protein I [Vigna radiata] 
123 gi|571440475 PREDICTED: MLP-like protein 28-like [Glycine max] 
124 gi|356533135 PREDICTED: cysteine proteinase inhibitor 1-like [Glycine max] 
125 gi|1169196 RecName: Full=Cysteine proteinase inhibitor; AltName: Full=Cystatin 
126 gi|351725929 14-3-3 protein SGF14h [Glycine max] 
127 gi|543177018 cAMP-regulated phosphoprotein 19-related protein [Phaseolus vulgaris] 
128 gi|356567350 PREDICTED: ribonuclease UK114-like [Glycine max] 
129 gi|356553631 PREDICTED: tropomyosin-like [Glycine max] 
130 gi|357480627 Acyl carrier protein, partial [Medicago truncatula] 
131 gi|351724087 uncharacterized protein LOC100306660 [Glycine max] 

Diminuíram em abundância (S e SV) 
132 gi|356538289 PREDICTED: ferredoxin--NADP reductase  leaf isozyme  chloroplastic isoform 1 [Glycine max] 
133 gi|571533094 PREDICTED: probable isoleucine--tRNA ligase  mitochondrial-like [Glycine max] 
134 gi|290766489 alpha-form rubisco activase [Glycine max] 

Aumentaram (S) /  Diminuíram (SV) em abundância 
135 gi|356515500 PREDICTED: psbP domain-containing protein 5  chloroplastic-like [Glycine max] 
136 gi|357461143 Sedoheptulose-1 7-bisphosphatase [Medicago truncatula] 
137 gi|571439455 PREDICTED: psbP-like protein 1, chloroplastic-like isoform X3 [Glycine max] 
138 gi|195972576 carotenoid cleavage dioxygenase 1 [Medicago truncatula] 
139 gi|571527089 PREDICTED: plastidal glycolate/glycerate translocator 1  chloroplastic-like [Glycine max] 
140 gi|6626170 cytochrome c oxidase subunit 2  partial [Vigna unguiculata] 
141 gi|849136 vacuolar H+-ATPase subunit A [Vigna radiata] 
142 gi|356572486 PREDICTED: triosephosphate isomerase, chloroplastic [Glycine max] 
143 gi|356504561 PREDICTED: 50S ribosomal protein L4  chloroplastic-like isoform 1 [Glycine max] 
144 gi|356521554 PREDICTED: 40S ribosomal protein S17-4 [Glycine max] 
145 gi|356531868 PREDICTED: peptide chain release factor 2-like [Glycine max] 
146 gi|349589896 ribosomal protein S15 [Vigna unguiculata] 
147 gi|356514308 PREDICTED: 40S ribosomal protein S30-like [Glycine max] 
148 gi|571568736 PREDICTED: probable aspartyl aminopeptidase-like [Glycine max] 
149 gi|356531011 PREDICTED: proteasome subunit alpha type-1-B-like isoform 1 [Glycine max] 
150 gi|356499765 PREDICTED: CBS domain-containing protein CBSX1  chloroplastic-like [Glycine max] 
151 gi|332739620 allene oxide cyclase 4 [Glycine max] 
152 gi|357448947 Universal stress protein A-like protein [Medicago truncatula] 
153 gi|356531894 PREDICTED: isopentenyl-diphosphate Delta-isomerase II [Glycine max] 
154 gi|255548345 Nitrogen regulatory protein P-II, putative [Ricinus communis] 
155 gi|356549922 PREDICTED: nudix hydrolase 3-like [Glycine max] 
156 gi|356540099 PREDICTED: adenosylhomocysteinase-like [Glycine max] 
157 gi|358248722 uncharacterized protein LOC100788535 [Glycine max] 



191 

 

Diminuíram (S) / Aumentaram (SV) em abundância 
158 gi|196122024 germin-like protein 10 [Glycine max] 

IDENTIFICADAS APENAS EM V E SV 
Aumentaram em abundância (V e SV) 
159 gi|60418924 pathogenesis-related protein 10 [Vigna radiata] 
160 gi|196122020 germin-like protein 8 [Glycine max] 
161 gi|558695806 putative ribose-5-phosphate isomerase [Phaseolus vulgaris] 

Diminuíram em abundância (V e SV) 
162 gi|356509222 PREDICTED: thylakoid lumenal 17.4 kDa protein  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max]
163 gi|558695790 chloroplast DAG protein [Phaseolus vulgaris] 
164 gi|468000 delta-aminolevulinic acid dehydratase [Glycine max] 
165 gi|571445383 PREDICTED: ferredoxin-dependent glutamate synthase 1  [Glycine max] 
166 gi|356548957 PREDICTED: ATP synthase gamma chain  chloroplastic-like isoform 3 [Glycine max] 
167 gi|501594921 NADH-plastquinone oxidoreductase subunit J (chloroplast) [Vigna angularis] 
168 gi|356548957 PREDICTED: ATP synthase gamma chain  chloroplastic-like isoform 3 [Glycine max] 
169 gi|571493836 PREDICTED: ferredoxin-1  chloroplastic-like [Glycine max] 
170 gi|571445383 PREDICTED: ferredoxin-dependent glutamate synthase 1  [Glycine max] 
171 gi|300678122 plastid glutamine synthetase [Vigna radiata] 
172 gi|571492053 PREDICTED: protein TIC 62  chloroplastic-like isoform X3 [Glycine max] 
173 gi|356503260 PREDICTED: monothiol glutaredoxin-S16  chloroplastic-like [Glycine max] 
174 gi|225430912 PREDICTED: probable membrane-associated 30 kDa protein, chloroplastic [Vitis vinifera] 
175 gi|356556130 PREDICTED: plasma membrane-associated cation-binding protein 1-like [Glycine max] 
176 gi|356548895 PREDICTED: annexin-like protein RJ4-like isoform 2 [Glycine max] 
177 gi|50400194 starch branching enzyme II [Vigna radiata] 
178 gi|356542658 PREDICTED: lactoylglutathione lyase-like [Glycine max] 
179 gi|351723123 uncharacterized protein LOC100306522 precursor [Glycine max] 
180 gi|255634883 unknown [Glycine max] 
181 gi|351734458 uncharacterized protein LOC100306051 [Glycine max] 
182 gi|351734498 uncharacterized protein LOC100306054 [Glycine max] 

Diminuíram (V) / Aumentaram (SV) em abundância 
183 gi|357467451 NADH dehydrogenase [Medicago truncatula] 
184 gi|349589883 ribosomal protein S8 [Vigna unguiculata] 
185 gi|255567387 glutaredoxin-1, grx1, putative [Ricinus communis] 
186 gi|110671528 calmodulin [Vigna radiata var. radiata] 
187 gi|356537005 PREDICTED: rho-N domain-containing protein 1  chloroplastic-like [Glycine max] 
188 gi|7106538 S1-1 [Vigna unguiculata] 
189 gi|351725411 glutathione S-transferase GST 5 [Glycine max] 
190 gi|351722069 abscisic stress ripening-like protein [Glycine max] 
191 gi|571491448 PREDICTED: patellin-2-like isoform X3 [Glycine max] 
192 gi|255630254 unknown [Glycine max] 

Aumentaram (V) / Diminuíram (SV) em abundância 
193 gi|356557868 PREDICTED: protein FAR1-RELATED SEQUENCE 7-like isoform X1 [Glycine max] 
194 gi|255592393 dead box ATP-dependent RNA helicase, putative [Ricinus communis] 
195 gi|357504821 Pectinesterase [Medicago truncatula] 

IDENTIFICADAS APENAS EM S E V 
Aumentaram em abundância (S e V)  
196 gi|356543418 PREDICTED: ferredoxin-1  chloroplastic-like [Glycine max] 
197 gi|590591783 NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit N [Theobroma cacao] 
198 gi|357446941 Ribosomal protein S27 [Medicago truncatula] 
199 gi|357469325 Mitochondrial import inner membrane translocase subunit Tim9, partial [Medicago truncatula
200 gi|351725441 leghemoglobin reductase [Glycine max] 
201 gi|356499594 PREDICTED: squamosa promoter-binding-like protein 12-like [Glycine max] 
202 gi|357511613 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase [Medicago truncatula] 
203 gi|356571858 PREDICTED: alpha-L-arabinofuranosidase 1-like [Glycine max] 
204 gi|356503499 PREDICTED: kinesin-related protein 4-like [Glycine max] 
205 gi|336390551 adenosylhomocysteinase [Glycine max] 
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206 gi|356554350 PREDICTED: very-long-chain enoyl-CoA reductase-like isoformX1 [Glycine max] 
207 gi|363814567 uncharacterized protein LOC100788186 [Glycine max] 

Diminuíram em abundância (S e V)  
208 gi|289066833 ATP synthase CF1 alpha subunit [Vigna radiata] 
209 gi|356545409 PREDICTED: peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP16-3  chloroplastic-like [Glycine max] 
210 gi|356496838 PREDICTED: thioredoxin-like protein HCF164  chloroplastic-like [Glycine max] 
211 gi|255542368 40S ribosomal protein S24, putative [Ricinus communis] 
212 gi|356575488 PREDICTED: unknown protein DS12 from 2D-PAGE of leaf  chloroplastic-like [Glycine max] 

Aumentaram (S) / Diminuíram (V) em abundância  
213 gi|8954293 LHCII type I chlorophyll a/b binding protein [Vigna radiata] 
214 gi|356530551 PREDICTED: photosystem I reaction center subunit psaK, chloroplastic-like [Glycine max] 
215 gi|571490525 PREDICTED: porphobilinogen deaminase, chloroplastic-like [Glycine max] 
216 gi|255570589 Thylakoid lumenal 17.4 kDa protein, chloroplast precursor, putative [Ricinus communis] 
217 gi|357443397 ATP synthase subunit d [Medicago truncatula] 
218 gi|255582939 30S ribosomal protein S20, putative [Ricinus communis] 
219 gi|357467889 40S ribosomal protein S12 [Medicago truncatula] 
220 gi|357463621 Proteasome subunit beta type [Medicago truncatula] 
221 gi|571500190 PREDICTED: probable allantoinase 1-like isoform X3 [Glycine max] 
222 gi|393396083 ribosomal protein S3 (chloroplast) [Vigna unguiculata] 
223 gi|356535970 PREDICTED: 1 2-dihydroxy-3-keto-5-methylthiopentene dioxygenase 4 [Glycine max] 
224 gi|356498214 PREDICTED: 60S ribosomal protein L31-like [Glycine max] 
225 gi|571440932 PREDICTED: ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 1D-like [Glycine max] 
226 gi|356532265 PREDICTED: UBA and UBX domain-containing protein At4g15410-like [Glycine max] 
227 gi|356524925 PREDICTED: 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 8 homolog A-like [Glycine max] 
228 gi|571457065 PREDICTED: puromycin-sensitive aminopeptidase-like isoform X4 [Glycine max] 
229 gi|356575319 PREDICTED: ADP-ribosylation factor 2-like isoform 1 [Glycine max] 
230 gi|543177407 elongation factor 1-beta [Phaseolus vulgaris] 
231 gi|357517073 50S ribosomal protein L11 [Medicago truncatula] 
232 gi|356559911 PREDICTED: CDGSH iron-sulfur domain-containing protein NEET-like [Glycine max] 
233 gi|571460036 PREDICTED: protein disulfide-isomerase-like [Glycine max] 
234 gi|357479351 Peroxiredoxin Q [Medicago truncatula] 
235 gi|571497928 PREDICTED: glutaredoxin-C5, chloroplastic isoform X1 [Glycine max] 
236 gi|356556698 PREDICTED: metacaspase-4-like [Glycine max] 
237 gi|356494987 PREDICTED: glucan endo-1,3-beta-glucosidase-like protein 2-like [Glycine max] 
238 gi|571497607 PREDICTED: 20 kDa chaperonin  chloroplastic-like [Glycine max] 
239 gi|351723609 heat shock protein STI [Glycine max] 
240 gi|590568457 Proline-rich family protein [Theobroma cacao] 
241 gi|357454235 Chaperone protein DnaJ [Medicago truncatula] 
242 gi|356559051 PREDICTED: probable calcium-binding protein CML21-like isoform X1 [Glycine max] 
243 gi|255567106 Multiprotein-bridging factor, putative [Ricinus communis] 
244 gi|571445975 PREDICTED: ras GTPase-activating protein-binding protein 2-like isoform X2 [Glycine max] 
245 gi|356497345 PREDICTED: RNA-binding protein 8A-like [Glycine max] 
246 gi|571487055 ferritin subunit cowpea2 precursor [Vigna unguiculata] 
247 gi|571445289 PREDICTED: 4-alpha-glucanotransferase DPE2-like [Glycine max] 
248 gi|356535571 PREDICTED: copper transport protein ATX1-like [Glycine max] 
249 gi|2970654 ferritin subunit cowpea2 precursor [Vigna unguiculata] 
250 gi|356558578 PREDICTED: actin-101-like [Glycine max] 
251 gi|255582572 mitochondrial oxoglutarate/malate carrier protein, putative [Ricinus communis] 
252 gi|255640338 unknown [Glycine max] 
253 gi|255646097 unknown [Glycine max] 
254 gi|356566165 PREDICTED: uncharacterized protein LOC100788940 [Glycine max] 
255 gi|351724405 uncharacterized protein LOC100500228 [Glycine max] 
256 gi|571442547 PREDICTED: uncharacterized protein LOC778196 [Glycine max] 
257 gi|356540394 PREDICTED: uncharacterized protein LOC100775621 [Glycine max] 
258 gi|351725153 uncharacterized protein LOC100499687 precursor [Glycine max] 
259 gi|356512181 PREDICTED: uncharacterized protein At2g34460  chloroplastic-like [Glycine max] 
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Diminuíram (S) / Aumentaram (V) em abundância  
260 gi|403311579 ATPase subunit 1 (mitochondrion) [Glycine max] 

IDENTIFICADAS APENAS EM S 
Aumentaram em abundância  
261 gi|356504619 PREDICTED: magnesium-protoporphyrin IX monomethyl ester [oxidative] cyclase  [Glycine m
262 gi|387598461 photosystem I P700 apoprotein A2 (chloroplast) [Vigna unguiculata] 
263 gi|289066855 photosystem II phosphoprotein [Vigna radiata] 
264 gi|571464426 PREDICTED: photosystem II D1 precursor processing protein PSB27-H2  [Glycine max] 

265 gi|13699822 NADPH-protochlorophyllide oxidoreductase [Vigna radiata] 

266 gi|558695556 chloroplast pigment-binding protein CP26 [Phaseolus vulgaris] 

267 gi|357509231 PsbP domain-containing protein [Medicago truncatula] 

268 gi|356558503 PREDICTED: probable plastid-lipid-associated protein 4, chloroplastic-like [Glycine max] 

269  gi|356500717 PREDICTED: thylakoid lumenal 29 kDa protein, chloroplastic-like [Glycine max] 

270 gi|356508188 PREDICTED: probable fructose-bisphosphate aldolase 2  chloroplastic-like [Glycine max] 

271 gi|356548079 PREDICTED: succinyl-CoA ligase [ADP-forming] subunit beta  mitochondrial-like [Glycine ma

272 gi|209981405 vacuolar ATPase subunit d [Vigna radiata] 

273 gi|351724481 fructose-bisphosphate aldolase [Glycine max] 

274 gi|356559288 PREDICTED: 40S ribosomal protein S4-1 [Glycine max] 

275 gi|356558131 PREDICTED: universal stress protein A-like protein-like [Glycine max] 

276 gi|255565479 50S ribosomal protein L9, putative [Ricinus communis] 

277 gi|571470947 PREDICTED: 60S ribosomal protein L32-1-like [Glycine max] 

278 gi|357510143 60S ribosomal protein L23 [Medicago truncatula] 

279 gi|356544357 PREDICTED: ATP-dependent Clp protease proteolytic , mitochondrial-like [Glycine max] 

280 gi|255556733 peptide chain release factor, putative [Ricinus communis] 

281 gi|571559622 PREDICTED: probable glutamyl endopeptidase  chloroplastic-like isoform X3 [Glycine max] 

282 gi|356536410 PREDICTED: E3 ubiquitin ligase BIG BROTHER-related isoform 1 [Glycine max] 

283 gi|571477538 PREDICTED: short-chain dehydrogenase TIC 32  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max]

284 gi|356496178 PREDICTED: 30S ribosomal protein S31  chloroplastic-like [Glycine max] 

285 gi|349589889 ribosomal protein L32 [Vigna unguiculata] 

286 gi|356534524 PREDICTED: 40S ribosomal protein S17-like [Glycine max] 

287 gi|571549962 PREDICTED: 60S ribosomal protein L23a-1-like isoform X2 [Glycine max] 

288 gi|574584623 60S ribosomal protein L24-like [Glycine max] 

289 gi|571441009 PREDICTED: eukaryotic translation initiation factor isoform 4G-1-like [Glycine max] 

290 gi|574584722 elongation factor Tu  mitochondrial-like [Glycine max] 

291 gi|356538597 PREDICTED: 60S ribosomal protein L7a-like [Glycine max] 

292 gi|351726580 cysteine synthase [Glycine max] 

293 gi|571503574 PREDICTED: 30S ribosomal protein S17  chloroplastic-like [Glycine max] 

294 gi|571562315 PREDICTED: cysteine synthase isoform X1 [Glycine max] 

295 gi|356531959 PREDICTED: 50S ribosomal protein L5  chloroplastic-like [Glycine max] 

296 gi|356563340 PREDICTED: 60S ribosomal protein L15-1-like [Glycine max] 

297 gi|387598449 ribosomal protein L14 (chloroplast) [Vigna unguiculata] 

298 gi|571461711 PREDICTED: phosphatase IMPL1  chloroplastic-like isoform X2 [Glycine max] 

299 gi|356510410 PREDICTED: thioredoxin-like 4  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max] 
300 gi|356572518 PREDICTED: peroxiredoxin-2E  chloroplastic-like [Glycine max] 
301 gi|357507807 Thioredoxin [Medicago truncatula] 
302 gi|356536077 PREDICTED: acetylornithine aminotransferase  mitochondrial-like [Glycine max] 
303 gi|1853970 CPRD46 protein [Vigna unguiculata] 
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304 gi|571461483 PREDICTED: glucan endo-1,3-beta-glucosidase-like protein 3-like isoform X3 [Glycine max] 
305 gi|356541028 PREDICTED: subtilisin-like protease-like [Glycine max] 
306 gi|356495574 PREDICTED: heat shock protein 90-1-like [Glycine max] 
307 gi|356559803 PREDICTED: stromal 70 kDa heat shock-related protein  chloroplastic-like [Glycine max] 
308 gi|356540381 PREDICTED: heat shock protein STI-like [Glycine max] 
309 gi|356504311 PREDICTED: frataxin  mitochondrial-like [Glycine max] 
310 gi|356553371 PREDICTED: endoplasmin homolog isoform X1 [Glycine max] 
311 gi|571484042 PREDICTED: serine carboxypeptidase-like 27-like [Glycine max] 
312 gi|590604184 HSP20-like chaperones superfamily protein [Theobroma cacao] 
313 gi|357445711 Glycine-rich RNA-binding protein [Medicago truncatula] 
314 gi|571490163 PREDICTED: apoptotic chromatin condensation inducer in the nucleus-like [Glycine max] 
315 gi|356508388 PREDICTED: glycine-rich RNA-binding protein 7-like [Glycine max] 
316 gi|41059971 lectin precursor [Vigna unguiculata] 
317 gi|543177008 Ras-like GTP-binding protein [Phaseolus vulgaris] 
318 gi|356515770 PREDICTED: 14-3-3-like protein-like [Glycine max] 
319 gi|356538571 PREDICTED: enoyl-[acyl-carrier-protein] reductase [NADH]  chloroplastic-like [Glycine max] 
320 gi|356572556 PREDICTED: cell division protein FtsZ homolog 2-1  chloroplastic-like [Glycine max] 
321 gi|571494288 PREDICTED: carboxymethylenebutenolidase homolog [Glycine max] 
322 gi|357520365 Protein tolB [Medicago truncatula] 
323 gi|543176568 carnitine acyl carrier-like protein [Phaseolus vulgaris] 
324 gi|571460296 PREDICTED: uncharacterized protein LOC100783539 isoform X2 [Glycine max] 
325 gi|356555589 PREDICTED: uncharacterized protein At4g15545-like [Glycine max] 
326 gi|351720901 uncharacterized protein LOC100500273 [Glycine max] 
327 gi|571491957 PREDICTED: uncharacterized protein LOC100801542 [Glycine max] 

Diminuíram em abundância  
328 gi|356530965 PREDICTED: fibroin heavy chain-like [Glycine max] 
329 gi|356576909 PREDICTED: plasminogen activator inhibitor 1 RNA-binding protein [Glycine max] 
330 gi|356554826 PREDICTED: heat shock 70 kDa protein  mitochondrial-like [Glycine max] 
331 gi|571480624 PREDICTED: TOM1-like protein 2-like [Glycine max] 
332 gi|357455121 Cytochrome c oxidase subunit 5B [Medicago truncatula] 

IDENTIFICADAS APENAS EM  V 
Aumentaram em abundância 
333 gi|351723665 uncharacterized protein LOC100306050 precursor [Glycine max] 

Diminuíram em abundância  
334 gi|590630848 Thylakoid lumenal 15.0 kDa protein 2 isoform 1 [Theobroma cacao] 
335 gi|571461573 PREDICTED: enolase 1  chloroplastic-like isoform X2 [Glycine max] 
336 gi|357456027 Photosystem I reaction center subunit V [Medicago truncatula] 
337 gi|358347773 Cytosolic fructose-1 6-bisphosphatase [Medicago truncatula] 
338 gi|351725493 60S acidic ribosomal protein P0 [Glycine max] 
339 gi|571461623 PREDICTED: vacuolar protein sorting-associated protein 24 X2 [Glycine max] 
340 gi|571521870 PREDICTED: nuclear-pore anchor [Glycine max] 
341 gi|571533619 PREDICTED: brefeldin A-inhibited guanine nucleotide-exchange protein 5-like [Glycine max] 
342 gi|356509137 PREDICTED: nascent polypeptide-associated complex subunit alpha-like  [Glycine max] 
343 gi|357495999 Serine-type peptidase [Medicago truncatula] 
344 gi|327422155 2-cys-peroxiredoxin  partial [Vigna unguiculata] 
345 gi|351722220 copper chaperone homolog CCH [Glycine max] 
346 gi|460397892 PREDICTED: peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP13,Solanum lycopersicum] 
347 gi|356568589 PREDICTED: plasminogen activator inhibitor 1 RNA-binding protein-like [Glycine max] 
348 gi|356516154 PREDICTED: ribosome-binding factor PSRP1  chloroplastic [Glycine max] 
349 gi|255538708 glucose-1-phosphate adenylyltransferase, putative [Ricinus communis] 
350 gi|356574060 PREDICTED: titin-like [Glycine max] 
351 gi|356549471 PREDICTED: soluble inorganic pyrophosphatase 1, chloroplastic-like [Glycine max] 
352 gi|440647150 disproportionating enzyme 1 [Vigna angularis] 
353 gi|1143319 biotin carboxyl carrier protein precursor [Glycine max] 
354 gi|356568060 PREDICTED: probable aquaporin PIP1-2 [Glycine max] 
355 gi|255632161 unknown [Glycine max] 
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IDENTIFICADAS APENAS EM  SV 
Aumentaram em abundância  
356 gi|83595738 photosystem II CP43 chlorophyll apoprotein [Glycine max] 
357 gi|356537628 PREDICTED: ferredoxin-3  chloroplastic-like [Glycine max] 
358 gi|387598518 NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 (chloroplast) [Vigna unguiculata] 
359 gi|349589848 ribosomal protein S4 [Vigna unguiculata] 
360 gi|356552153 PREDICTED: 30S ribosomal protein S9  chloroplastic-like [Glycine max] 
361 gi|571463709 PREDICTED: endoglucanase 8-like [Glycine max] 
362 gi|356525258 PREDICTED: glucan endo-1 3-beta-glucosidase 4-like [Glycine max] 
363 gi|356521473 PREDICTED: uncharacterized protein LOC100811347 isoform X1 [Glycine max] 
364 gi|571462722 PREDICTED: uncharacterized protein LOC100796242 isoform X1 [Glycine max] 

Diminuíram em abundância 
365 gi|357454927 Photosystem I reaction center subunit VI [Medicago truncatula] 
366 gi|356505633 PREDICTED: calvin cycle protein CP12-2  chloroplastic [Glycine max] 
367 gi|478620886 ATP synthase CF0 subunit III (chloroplast) [Vigna angularis] 
368 gi|94730464 RecName: Full=Cytochrome b559 subunit alpha; AltName: Full=PSII reaction center subunit 
369 gi|571502348 PREDICTED: 60S acidic ribosomal protein P2B-like [Glycine max] 
370 gi|571448154 PREDICTED: peroxiredoxin-2E-1  chloroplastic-like [Glycine max] 
371 gi|356550663 PREDICTED: unknown protein DS12 from 2D-PAGE of leaf  chloroplastic-like [Glycine max] 
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Proteínas diferencialmente acumuladas: análise combinada 6 DPT 
IDENTIFICADAS EM S, V E SV 

Aumentaram em abundância (S, V e SV)  
1 gi|8954298 chlorophyll a/b-binding protein CP24 precursor [Vigna radiata] 
2 gi|571434735 PREDICTED: phosphoenolpyruvate carboxylase 4-like [Glycine max] 
3 gi|387598461 photosystem I P700 apoprotein A2 (chloroplast) [Vigna unguiculata] 
4 gi|356509222 PREDICTED: thylakoid lumenal 17.4 kDa protein  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max] 
5 gi|356505633 PREDICTED: calvin cycle protein CP12-2  chloroplastic [Glycine max] 
6 gi|356568028 PREDICTED: fructose-1 6-bisphosphatase  chloroplastic-like [Glycine max] 
7 gi|255571176 Photosystem II reaction center W protein, putative [Ricinus communis] 
8 gi|356547583 PREDICTED: ribulose-1,5 bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit N [Glycine max] 
9 gi|255557204 fructose-bisphosphate aldolase, putative [Ricinus communis] 

10 gi|357452533 Flavoprotein wrbA [Medicago truncatula]  (NAD(P)H dehydrogenase (quinone)) 
11 gi|351726309 phosphoenolpyruvate carboxylase [Glycine max] 
12 gi|356572720 PREDICTED: bifunctional protein FolD 2-like [Glycine max] 
13 gi|167961875 peroxisomal glycolate oxidase [Glycine max] 
14 gi|356532109 PREDICTED: 2 3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase-like [Glycine max] 
15 gi|356500948 PREDICTED: pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha  [Glycine max] 
16 gi|356513947 PREDICTED: isocitrate dehydrogenase [NADP]  chloroplastic/mitochondrial-like [Glycine max] 
17 gi|356537120 PREDICTED: succinyl-CoA ligase [ADP-forming] subunit beta  mitochondrial [Glycine max] 
18 gi|356525687 PREDICTED: citrate synthase  mitochondrial-like [Glycine max] 
19 gi|356549980 PREDICTED: cytochrome b6-f complex iron-sulfur subunit  chloroplastic-like [Glycine max] 
20 gi|356552918 PREDICTED: cytochrome c oxidase subunit 6b-1-like [Glycine max] 
21 gi|571445075 PREDICTED: ATP synthase subunit delta'  mitochondrial-like [Glycine max] 
22 gi|478620887 ATP synthase CF0 subunit I (chloroplast) [Vigna angularis] 
23 gi|357455121 Cytochrome c oxidase subunit 5B [Medicago truncatula] 
24 gi|357510673 V-type proton ATPase subunit G [Medicago truncatula] 
25 gi|357481261 Cytochrome c [Medicago truncatula] 
26 gi|357443397 ATP synthase subunit d [Medicago truncatula] 
27 gi|255545796 cytochrome C oxidase polypeptide vib, putative [Ricinus communis] 
28 gi|351724481 fructose-bisphosphate aldolase [Glycine max] 
29 gi|356524636 PREDICTED: 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 1 homolog A-like [Glycine max] 
30 gi|2494261 RecName: Full=Elongation factor Tu  chloroplastic; Short=EF-Tu; Flags: Precursor 
31 gi|356532265 PREDICTED: UBA and UBX domain-containing protein At4g15410-like [Glycine max] 
32 gi|356567836 PREDICTED: small ubiquitin-related modifier 2-like [Glycine max] 
33 gi|571500190 PREDICTED: probable allantoinase 1-like isoform X3 [Glycine max] 
34 gi|356570019 PREDICTED: 26S protease regulatory subunit 6B homolog [Glycine max] 
35 gi|356531011 PREDICTED: proteasome subunit alpha type-1-B-like isoform 1 [Glycine max] 
36 gi|356567603 PREDICTED: eukaryotic translation initiation factor 3 subunit G-like [Glycine max] 
37 gi|356535863 PREDICTED: 60S ribosomal protein L36-3-like [Glycine max] 
38 gi|193850547 putative ribosomal protein S15 [Glycine max] 
39 gi|356525774 PREDICTED: elongation factor 2-like [Glycine max] 
40 gi|83595775 ribosomal protein S11 [Glycine max] 
41 gi|341958461 chloroplast acetohydroxy acid isomeroreductase [Glycine max] 
42 gi|356552314 PREDICTED: clathrin interactor EPSIN 1-like isoform 1 [Glycine max] 
43 gi|356569945 PREDICTED: protein TIC 40  chloroplastic-like [Glycine max] 
44 gi|356537204 PREDICTED: syntaxin-121-like [Glycine max] 
45 gi|356527099 PREDICTED: syntaxin-51-like isoform X1 [Glycine max] 
46 gi|357463621 Proteasome subunit beta type [Medicago truncatula] 
47 gi|357440723 Ribosome-recycling factor [Medicago truncatula] 
48 gi|357505623 40S ribosomal protein S23, partial [Medicago truncatula] 
49 gi|356509448 PREDICTED: ubiquitin-fold modifier 1-like [Glycine max] 
50 gi|357467889 40S ribosomal protein S12 [Medicago truncatula] 
51 gi|356526807 PREDICTED: proteasome subunit beta type-1-like [Glycine max] 
52 gi|255543308 40S ribosomal protein S4, putative [Ricinus communis] 
53 gi|356559288 PREDICTED: 40S ribosomal protein S4-1 [Glycine max] 
54  gi|255577761 glutathione peroxidase, putative [Ricinus communis] 
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55 gi|571465885 PREDICTED: peroxiredoxin-2B-like [Glycine max] 
56 gi|357444883 Thioredoxin-X [Medicago truncatula] 
57 gi|356526803 PREDICTED: probable nucleoredoxin 1-like isoform X1 [Glycine max] 
58 gi|351725441 leghemoglobin reductase [Glycine max] 
59 gi|7106538 S1-1 [Vigna unguiculata] 
60 gi|208964720 SGT1-2 [Glycine max] 
61 gi|268589176 lipid transfer protein [Glycine soja] 
62 gi|358347730 Glyoxalase/bleomycin resistance protein/dioxygenase [Medicago truncatula] 
63 gi|356494987 PREDICTED: glucan endo-1,3-beta-glucosidase-like protein 2-like [Glycine max] 
64 gi|351721816 cysteine proteinase inhibitor precursor [Glycine max] 
65 gi|25990362 aspartate aminotransferase [Phaseolus vulgaris] 
66 gi|1449405 pathogenesis related protein [Vigna unguiculata] 
67 gi|351727725 cyanate hydratase [Glycine max] 
68 gi|356572385 PREDICTED: glutathione S-transferase L3-like isoform X1 [Glycine max] 
69 gi|351724893 subtilisin-like protease C1 precursor [Glycine max] 
70 gi|356499919 PREDICTED: peptidyl-prolyl cis-trans isomerase E-like [Glycine max] 
71 gi|356514451 PREDICTED: 3-oxo-Delta(4 5)-steroid 5-beta-reductase-like [Glycine max] 
72 gi|387156954 dehydrin protein  partial [Vigna radiata] 
73 gi|1854443 CPRD8 protein [Vigna unguiculata] 
74 gi|5852203 aldehyde reductase [Vigna radiata] 23,78 
75 gi|357467405 Dehydrin [Medicago truncatula] 
76 gi|154293473 17.7 kDa class I small heat shock protein [Vigna unguiculata] 
77 gi|351726156 KS-type dehydrin SLTI629 [Glycine max] 
78 gi|18146786 CYP1 -cyclophilin[Vigna radiata] 
79 gi|23396588 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase; Flags: Precursor [Vicia faba] 
80 gi|356514058 PREDICTED: uncharacterized protein LOC100784059 [Glycine max] 
81 gi|255540719 aldehyde dehydrogenase, putative [Ricinus communis] 
82 gi|5852203 aldehyde reductase [Vigna radiata] 
83 gi|351725215 17.3 kDa class I heat shock protein [Glycine max] 
84 gi|357445945 Peptidyl-prolyl isomerase FKBP12 [Medicago truncatula] 
85 gi|571455877 PREDICTED: YTH domain family protein 1-like [Glycine max] (RNA BINGING PROTEIN?) 
86 gi|356517068 PREDICTED: glycine-rich RNA-binding protein 7 [Glycine max] 
87 gi|356511826 PREDICTED: glycine-rich RNA-binding protein 3, mitochondrial-like [Glycine max] 
88 gi|356563326 PREDICTED: spliceosome-associated protein CWC15 homolog [Glycine max] 
89 gi|571509667 PREDICTED: serine/arginine-rich splicing factor RSZ22A-like isoform X3 [Glycine max] 
90 gi|543177008 Ras-like GTP-binding protein [Phaseolus vulgaris] 
91 gi|356548895 PREDICTED: annexin-like protein RJ4-like isoform 2 [Glycine max] 
92 gi|255567106 Multiprotein-bridging factor, putative [Ricinus communis] 
93 gi|571524895 PREDICTED: GRF1-interacting factor 3-like isoform X4 [Glycine max] 
94 gi|13161399 CPRD47 [Vigna unguiculata] 
95 gi|571546196 PREDICTED: geminivirus Rep-interacting motor protein-like isoform X1 [Glycine max] 
96 gi|356542658 PREDICTED: lactoylglutathione lyase-like [Glycine max] 
97 gi|356549922 PREDICTED: nudix hydrolase 3-like [Glycine max] 
98 gi|571489116 PREDICTED: lactoylglutathione lyase-like isoform X3 [Glycine max] 
99 gi|356571858 PREDICTED: alpha-L-arabinofuranosidase 1-like [Glycine max] 

100 gi|356568060 PREDICTED: probable aquaporin PIP1-2 [Glycine max] 
101 gi|356526649 PREDICTED: alpha-xylosidase 1-like [Glycine max] 
102 gi|356558578 PREDICTED: actin-101-like [Glycine max] 
103 gi|356507945 PREDICTED: glycine-rich protein 2-like [Glycine max] 
104 gi|571518128 PREDICTED: cell wall protein AWA1-like isoform X2 [Glycine max] 
105 gi|571458164 PREDICTED: HMG-1 like protein gene isoform X3 [Glycine max] 
106 gi|255582572 mitochondrial oxoglutarate/malate carrier protein, putative [Ricinus communis] 
107  gi|356576349 PREDICTED: phosphoglucan phosphatase DSP4, chloroplastic-like [Glycine max] 
108 gi|356575961 PREDICTED: remorin-like [Glycine max] 
109 gi|356549910 PREDICTED: ADP ATP carrier protein 3  mitochondrial-like [Glycine max] 
110  gi|356549471 PREDICTED: soluble inorganic pyrophosphatase 1, chloroplastic-like [Glycine max] 
111 gi|255547345 ribulose-5-phosphate-3-epimerase, putative [Ricinus communis] 
112 gi|356535571 PREDICTED: copper transport protein ATX1-like [Glycine max] 
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113 gi|356550663 PREDICTED: unknown protein DS12 from 2D-PAGE of leaf  chloroplastic-like [Glycine max] 
114 gi|255625925 unknown [Glycine max] 
115 gi|255628273 unknown [Glycine max] 
116 gi|351721702 uncharacterized protein LOC100500447 [Glycine max] 
117 gi|351724087 uncharacterized protein LOC100306660 [Glycine max] 
118 gi|255640338 unknown [Glycine max] 
119 gi|571491957 PREDICTED: uncharacterized protein LOC100801542 [Glycine max] 
120 gi|358248722 uncharacterized protein LOC100788535 [Glycine max] 
Diminuíram em abundância (S, V e SV) 
121 gi|478620867 ATP synthase CF1 epsilon subunit (chloroplast) [Vigna angularis] 
122 gi|571480624 PREDICTED: TOM1-like protein 2-like [Glycine max] 
123 gi|387598507 ribosomal protein S7 (chloroplast) [Vigna unguiculata] 
124 gi|255580702 60S ribosomal protein L21, putative [Ricinus communis] 
125 gi|356526809 PREDICTED: quinone oxidoreductase-like protein At1g23740  chloroplastic-like [Glycine max] 
126 gi|356576909 PREDICTED: plasminogen activator inhibitor 1 RNA-binding protein [Glycine max] 
127 gi|196122020 germin-like protein 8 [Glycine max] 
128 gi|571445079 PREDICTED: probable receptor-like protein kinase At5g47070-like isoform X3 [Glycine max] 
Aumentaram (S e SV) / Diminuíram (V) em abundância 
129 gi|574584554 40S ribosomal protein S9-2-like [Glycine max] 
130 gi|357473663 60S ribosomal protein L35 [Medicago truncatula] 
131 gi|571446346 PREDICTED: xylem serine proteinase 1-like [Glycine max] 
132 gi|356548210 PREDICTED: 60S ribosomal protein L4-like [Glycine max] 
133 gi|571476053 PREDICTED: histidinol dehydrogenase  chloroplastic-like [Glycine max] 
134 gi|349589896 ribosomal protein S15 [Vigna unguiculata] 
135 gi|356552153 PREDICTED: 30S ribosomal protein S9  chloroplastic-like [Glycine max] 
136 gi|357468175 Peptidase M50 family [Medicago truncatula] 
137 gi|356501653 PREDICTED: aldehyde dehydrogenase family 2 member B7  mitochondrial-like [Glycine max] 
138 gi|543176958 zinc finger CCCH domain-containing protein [Phaseolus vulgaris] 
139 gi|440647150 disproportionating enzyme 1 [Vigna angularis] 
140 gi|356575984 PREDICTED: uncharacterized protein LOC100797452 [Glycine max] 
Aumentaram (V e SV) / Diminuíram (S) em abundância 
141 gi|356554826 PREDICTED: heat shock 70 kDa protein  mitochondrial-like [Glycine max] 
142 gi|356500683 PREDICTED: heat shock 70 kDa protein-like [Glycine max] 
143 gi|571567656 PREDICTED: DNA mismatch repair protein MSH3-like isoform X1 [Glycine max] 
144 gi|478620930 NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit I (chloroplast) [Vigna angularis] 
Diminuíram (S e V) / Aumentaram (SV) em abundância 
145 gi|4689388 ribulose-1 5-bisphosphate carboxylase small subunit [Vigna radiata] 

IDENTIFICADAS APENAS EM S E SV 
Aumentaram em abundância (S e SV) 
146 gi|356550687 PREDICTED: ribulose bisphosphate carboxylase/oxygenase activase   [Glycine max] 
147 gi|356576863 PREDICTED: nifU-like protein 4, mitochondrial-like [Glycine max] 
148 gi|30088964 lethal leaf spot 1-like protein [Vigna unguiculata] 
149 gi|356558503 PREDICTED: probable plastid-lipid-associated protein 4, chloroplastic-like [Glycine max] 
150 gi|414666 coproporphyrinogen oxidase [Glycine max] 
151 gi|356523720 PREDICTED: mitochondrial-processing peptidase subunit alpha-like [Glycine max] 
152 gi|356514035 PREDICTED: ATP synthase delta chain  chloroplastic-like [Glycine max] 
153 gi|357448527 Obg-like ATPase [Medicago truncatula] 
154 gi|356542209 PREDICTED: protein TIC 62  chloroplastic-like [Glycine max] 
155 gi|22725680 ribosomal protein S19 [Vigna angularis] 
156 gi|356527475 PREDICTED: glycine--tRNA ligase 1  mitochondrial-like [Glycine max] 
157 gi|254998360 ribosomal protein L16 [Vigna radiata] 
158 gi|356508039 PREDICTED: 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Glycine max] 
159 gi|356524632 PREDICTED: 40S ribosomal protein S16-like [Glycine max] 
160 gi|356563340 PREDICTED: 60S ribosomal protein L15-1-like [Glycine max] 
161 gi|393396083 ribosomal protein S3 (chloroplast) [Vigna unguiculata] 
162 gi|356572399 PREDICTED: 60S ribosomal protein L4-like [Glycine max] 
163 gi|356575418 PREDICTED: anthranilate synthase component I-2  chloroplastic-like [Glycine max] 



199 

 

164 gi|300678122 plastid glutamine synthetase [Vigna radiata] 
165 gi|356538597 PREDICTED: 60S ribosomal protein L7a-like [Glycine max] 
166 gi|356505465 PREDICTED: eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C-like [Glycine max] 
167 gi|356509137 PREDICTED: nascent polypeptide-associated complex subunit alpha-like  [Glycine max] 
168 gi|356559911 PREDICTED: CDGSH iron-sulfur domain-containing protein NEET-like [Glycine max] 
169 gi|356563248 PREDICTED: FAM10 family protein At4g22670-like [Glycine max] 
170 gi|215959346 catalase 2  partial [Vigna unguiculata] 
171 gi|282848228 glutaredoxin GRX [Jatropha curcas] 
172 gi|298161171 catalase, partial [Vigna mungo] 
173 gi|571456430 PREDICTED: probable 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase isoform X3 [Glycine 
174 gi|351721013 peroxisomal 3-ketoacyl-CoA thiolase [Glycine max] 
175 gi|469469074 hydroperoxide lyase [Glycine max] 
176 gi|34539488 lipid transfer protein I [Vigna radiata] 
177 gi|356556698 PREDICTED: metacaspase-4-like [Glycine max] 
178 gi|34147983 multicystatin [Vigna unguiculata] 
179 gi|356558131 PREDICTED: universal stress protein A-like protein-like [Glycine max] 
180 gi|9857292 CPRD86 [Vigna unguiculata] 
181 gi|356500603 PREDICTED: protein YLS9-like [Glycine max] 
182 gi|289780455 cyclophilin [Vigna mungo] 
183 gi|356545409 PREDICTED: peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP16-3  chloroplastic-like [Glycine max] 
184 gi|356537005 PREDICTED: rho-N domain-containing protein 1  chloroplastic-like [Glycine max] 
185 gi|41059971 lectin precursor [Vigna unguiculata] 
186 gi|356534702 PREDICTED: LOW QUALITY PROTEIN: probable calcium-binding protein  [Glycine max] 
187 gi|255537071 calmodulin, putative [Ricinus communis] 
188 gi|356565313 PREDICTED: probable calcium-binding protein CML13-like [Glycine max] 
189 gi|571503799 PREDICTED: phospholipase D alpha 1-like isoform X2 [Glycine max] 
190 gi|356541888 PREDICTED: histone H3.2-like [Glycine max] 
191 gi|571440771 PREDICTED: villin-3-like isoform X3 [Glycine max] 
192 gi|29839257 RecName: Full=Ferritin-3  chloroplastic; Flags: Precursor 
193 gi|357520365 Protein tolB [Medicago truncatula] 
194 gi|543176568 carnitine acyl carrier-like protein [Phaseolus vulgaris] 
195 gi|357520639 Biotin carboxylase [Medicago truncatula] 
196 gi|356554350 PREDICTED: very-long-chain enoyl-CoA reductase-like isoformX1 [Glycine max] 
197 gi|356512511 PREDICTED: mitochondrial dicarboxylate/tricarboxylate transporter DTC-like [Glycine max] 
198 gi|356504270 PREDICTED: uncharacterized protein At4g13200  chloroplastic-like [Glycine max] 
Diminuíram em abundância (S e SV) 
199 gi|571493836 PREDICTED: ferredoxin-1  chloroplastic-like [Glycine max] 
200 gi|501594929 photosystem II protein D2 (chloroplast) [Vigna angularis] 
201 gi|356500206 PREDICTED: chloroplast stem-loop binding protein of 41 kDa a  chloroplastic-like [Glycine m
202 gi|387598453 ATP synthase CF1 beta subunit (chloroplast) [Vigna unguiculata] 
203 gi|356568589 PREDICTED: plasminogen activator inhibitor 1 RNA-binding protein-like [Glycine max] 
Aumentaram (S) / Diminuíam (SV) em abundância 
204 gi|13699822 NADPH-protochlorophyllide oxidoreductase [Vigna radiata] 
Diminuíram (S) / Aumentaram (SV) em abundância 
205 gi|257651225 unnamed protein product [Glycine max] 

IDENTIFICADAS APENAS EM V E SV 
Aumentaram em abundância (V e SV) 
206 gi|149941202 putative rubisco activase [Vigna unguiculata] 
207 gi|16417595 translationally controlled tumor-like protein [Glycine max] 
208 gi|351727282 glutathione S-transferase [Glycine max] 
209 gi|571491387 PREDICTED: heat shock 22 kDa protein, mitochondrial isoform X1 [Glycine max] 
210  gi|351722220 copper chaperone homolog CCH [Glycine max] 
Diminuíram em abundância (V e SV) 
211 gi|571492053 PREDICTED: protein TIC 62  chloroplastic-like isoform X3 [Glycine max] 
212 gi|356544404 PREDICTED: photosystem II stability/assembly factor HCF136  chloroplastic-like [Glycine ma
213 gi|356511668 PREDICTED: protease Do-like 1  chloroplastic-like [Glycine max] 



200 

 

214 gi|571439453 PREDICTED: psbP-like protein 1, chloroplastic-like isoform X2 [Glycine max] 
215 gi|255646097 unknown [Glycine max] 
216 gi|571547293 PREDICTED: uncharacterized protein LOC100815156 [Glycine max] 
Diminuíram (V) / Aumentaram (SV) em abundância 
217 gi|571482220 PREDICTED: sucrose-phosphatase 1-like isoform X3 [Glycine max] 
218 gi|356563816 PREDICTED: histone H4-like [Glycine max] 
219 gi|357474641 Aspartate aminotransferase [Medicago truncatula] 

IDENTIFICADAS APENAS EM S E V 
Aumentaram em abundância (S e V)  
220 gi|356526942 PREDICTED: oxygen-evolving enhancer protein 2  chloroplastic-like [Glycine max] 
221 gi|571487055 PREDICTED: thylakoid lumenal protein At1g12250  chloroplastic-like isoform X1 [Glycine max] 
222 gi|357486415 Thylakoid lumenal 15.0 kDa protein [Medicago truncatula] 
Diminuíram em abundância (S e V)  
223 gi|571528441 PREDICTED: chlorophyll a-b binding protein 6A  chloroplastic-like [Glycine max] 
Aumentaram(S) / Diminuíram (V) em abundância  
224 gi|356526890 PREDICTED: mitochondrial outer membrane protein porin of 36 kDa-like [Glycine max] 
225 gi|571488479 PREDICTED: beta-glucosidase 12-like [Glycine max] 
226 gi|357443639 Thioredoxin-like protein [Medicago truncatula] 
227 gi|590667876 Alpha/beta-Hydrolases superfamily protein [Theobroma cacao] 

IDENTIFICADAS APENAS EM S 
Aumentaram em abundância  
228 gi|356516154 PREDICTED: ribosome-binding factor PSRP1  chloroplastic [Glycine max] 
229 gi|357461143 Sedoheptulose-1 7-bisphosphatase [Medicago truncatula] 

Diminuíram em abundância  
230 gi|196122024 germin-like protein 10 [Glycine max] 

IDENTIFICADAS APENAS EM V 
Diminuíram em abundância 
231 gi|571479191 PREDICTED: V-type proton ATPase subunit B 1-like isoform X2 [Glycine max] 
232 gi|356508422 PREDICTED: 50S ribosomal protein L27  chloroplastic-like isoform 1 [Glycine max] 
233 gi|571448964 PREDICTED: allene oxide synthase  chloroplastic-like [Glycine max] 
234 gi|357497245 14 kDa zinc-binding protein [Medicago truncatula] 
235 gi|149242539 Chain N, The Structure Of A Plant Photosystem I Supercomplex At 3.4 Angstrom Resolution 
236 gi|357440275 FK506-binding protein-cyclophilin [Medicago truncatula] 

 


