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RESUMO 
 

A soja é uma das leguminosas mais utilizadas no mundo, sendo o uso justificado pelo 

elevado teor nutricional de seus grãos, constituídos, principalmente, por proteínas e 

lipídios. A estimativa atual da produção mundial de soja é de 250.000 toneladas/ano, 

porém há fatores limitantes dessa produção, como o ataque de pragas. As doenças 

causadas por fungos, por exemplo, causam na soja perdas em torno de 4%, sendo 20% 

destas causadas por Septoria glycines e Cercospora kikuchii. Assim, a busca por 

medidas alternativas de controle é crescente, particularmente em diminuição ao uso de 

agrotóxicos, mas, para isso, é importante o entendimento dos mecanismos de defesa 

vegetal. Das sementes de soja foi purificada uma proteína, denominada toxina da soja 

(SBTX), que é ativa contra diversos fungos de plantas e do homem e, também, é 

neurotóxica para ratos e camundongos, razão pela qual recebeu o nome de toxina. A 

SBTX apresenta massa molecular de 44 kDa, constituída por duas subunidades (17 e 27 

kDa) codificadas por genes distintos e já foi identificada nas sementes, raízes, caules e 

folhas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o perfil de expressão gênica da 

SBTX em plantas cujas folhas primárias foram tratadas com elicitores (biótico e 

abiótico), usando a técnica de PCR em tempo real, na tentativa de reforçar o papel 

fisiológico de defesa proposto para proteína. Assim sendo, ácido salicílico, injúria 

mecânica e esporos do fungo Cercospora kikuchii foram utilizados como elicitores e os 

níveis de transcritos para as duas subunidades proteicas de SBTX avaliados. Respostas 

de indução foram verificadas para ambas as subunidades da SBTX, porém os perfis de 

expressão gênica foram diferenciados. Para o gene SBTX 27 kDa, o maior nível de 

transcritos foi detectado quando o tratamento envolveu injúria mecânica associada ao 

ácido salicílico, correspondendo a um aumento de cerca de 100 vezes após 12 horas de 

aplicação do tratamento. Já para o gene SBTX 17 kDa este aumento não foi verificado 

na mesma intensidade, tendo sido apenas em torno de 10 vezes.  Os dados em conjunto 

mostram que SBTX é uma proteína passível de indução por elicitores bióticos e 

abióticos, reforçando o seu papel fisiológico de defesa, podendo vir a ser utilizada como 

ferramenta biotecnológica no sentido de amenizar as perdas causadas por fungos. 

 

Palavras-chaves: Toxina da soja (SBTX); Glycine max; Proteína de defesa; Indução; 

Elicitores. 
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ABSTRACT 

 

Soybean is a legume most commonly utilized in the world, whose use is justified by the 

high nutritional content of its grain, consisting mainly of proteins and lipids.  The 

current estimate of global soybean production is 250,000 tons/year, but there are 

limiting factors of this production, such as the pest attack. The fungal diseases, for 

example, cause losses in soybeans around 4%, where 20% of these are derived from 

infection by Septoria glycines and Cercospora kikuchii. Thus, the search for alternative 

measures is increasing, particularly in reducing the use of pesticides, but for this it is 

important to understand the plant defense mechanisms. Soybean toxin (SBTX) is a 

protein purified from soybean seeds with activity against plant and human pathogenic 

fungi and neurotoxic action to rats and mice, hence the reason it received the name of 

toxin. SBTX shows a molecular mass of 44 kDa, composed of two subunits (17 and 27 

kDa) encoded by distinct genes and it has been detected seeds, roots, stems and leaves. 

This study aimed to evaluate the gene expression profile of SBTX in soybean plants 

whose primary leaves were treated with elicitors (biotic and abiotic), using the real-time 

PCR technique, in an attempt to strength the physiological role of defense proposed for 

this protein. Therefore, salicylic acid, mechanic injury and Cercospora kikuchii spores 

were used as elicitors and it was measured the transcript levels of SBTX subunits. 

Induction responses were observed for both subunits of SBTX, but the gene expression 

profiles were different. For SBTX 27 kDa gene, the highest transcript level was detected 

when the treatment involved mechanic injury associated to salicylic acid, an increase of 

about 100 fold after 12 hours of treatment application.  Nevertheless, for SBTX 17 kDa 

gene the induction response was much smaller, it was only around 10 times.  The data 

together show that SBTX is an inducible protein by biotic and abiotic elicitors, 

reinforcing its physiological role of defense, which could eventually be used as 

biotechnological tool in order to mitigate losses caused by fungi.    

 

Keywords: Soybean toxin (SBTX); Glycine max; Defense protein; Induction; Elicitors. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Dentro do reino Plantae, poucas espécies apresentam uma diversidade de 

utilização como a soja. A versatilidade dessa leguminosa é decorrente da composição 

elementar de seus grãos, principalmente no que diz respeito aos teores de proteínas 

(40%) e lipídeos (20%). Assim, a soja é bastante utilizada na alimentação como uma 

fonte alternativa de proteínas e, também, na obtenção de óleos comestíveis. Na 

indústria, a soja tem sido utilizada na fabricação de cosméticos, adesivos, formuladores 

de espumas, fibras e revestimentos. Além disso, os grãos de soja ou os resíduos gerados 

a partir deles têm sido utilizados na obtenção de biocombustíveis, como o biodiesel. 

Diante de tantas utilidades, essa leguminosa figura como a principal oleaginosa 

produzida e consumida, sendo o Brasil um dos principais países produtores de grãos de 

soja do mundo (EMBRAPA, 2012a). 

No Brasil, ao longo dos anos, foram várias as tentativas de aumento da 

produtividade dos grãos de soja. Uma estratégia bem sucedida foi o desenvolvimento de 

cultivares resistentes às condições adversas impostas por fatores bióticos e abióticos. 

Porém, apesar dos avanços, ainda há sérias ameaças ao cultivo dessa leguminosa, as 

quais estão atreladas às deficiências nutricionais, exigências edafoclimáticas, infecções 

da planta e/ou sementes por patógenos e ao ataque de insetos e ervas daninhas. As 

medidas convencionalmente utilizadas para contornar esses problemas elevam o custo 

da produção dessa leguminosa e prejudicam a saúde de seus consumidores 

(EMBRAPA, 2012b). Todavia, a biotecnologia pode contribuir com alternativas 

sustentáveis para a obtenção de genótipos de alta produtividade e resistentes ao ataque 

de pragas. O isolamento e identificação de genes de resistência que possam ser 

transferidos para variedades comerciais e, ainda, a purificação e caracterização de 

moléculas bioativas capazes de serem utilizadas como biopesticidas são exemplos de 

estratégias promissoras nesse contexto (MACHADO; FIUZA, 2011).   

A soja possui um arsenal de biomoléculas com potencial biotecnológico para 

serem usadas na defesa vegetal. Dentre essas moléculas, destaca-se a toxina da soja 

(SBTX), uma proteína de 44 kDa isolada das sementes dessa leguminosa que possui 

ação antifúngica, mesmo em concentrações da ordem de poucos microgramas, sendo 

capaz de inibir o crescimento micelial de Cercospora sojina e Cercospora kikuchii, 

causadores de doenças foliares de grande importância econômica para a soja 
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(VASCONCELOS et al., 2008), além de promover a inibição da germinação de esporos 

dos fungos Aspergillus niger e Penicillium herguei que, reconhecidamente, causam 

deterioração das sementes durante seu armazenamento. Nosso grupo de pesquisa 

também mostrou que a SBTX é capaz de inibir o crescimento de Candida albicans, em 

uma concentração cerca de três vezes menor do que àquela encontrada em sementes de 

soja, demonstrando seu amplo espectro de ação e potencial para o desenvolvimento, em 

bases biotecnológicas, de uma nova droga antifúngica para a proteção de animais 

(MORAIS et al., 2010). Essa proteína ainda possui atividade contra insetos, tendo se 

mostrado tóxica para ninfas de Dysdercus peruvianus e Callosobruchus maculatus 

(SIEBRA, 2004; MORAIS, 2007). No que diz respeito à sua distribuição tecidual, essa 

proteína está também presente no caule, folha e raiz, além das sementes (SIEBRA, 

2008). Outra característica importante dessa toxina é a sua capacidade de ser induzida 

frente ao tratamento das sementes com ácido jasmônico e a injúria mecânica em folhas 

(MORAIS, 2007, 2010). Tais dados demonstram ser a SBTX uma proteína de defesa, 

que está presente de forma ubíqua no vegetal. Apesar das evidências contundentes do 

envolvimento da SBTX na defesa vegetal, muito ainda precisa ser esclarecido em 

relação ao seu comportamento em plantas de soja submetidas a diferentes tipos de 

estresse, particularmente se projetada sua aplicação biotecnológica na defesa contra 

pragas. Nessa conjuntura, surgiram os questionamentos a seguir, os quais motivaram o 

desenvolvimento do presente trabalho. 

 

· Qual seria o perfil de expressão gênica da SBTX em plantas de soja tratadas 

com elicitores abióticos e bióticos? 

  

· As respostas obtidas diante de um elicitor abiótico (ácido salicílico) seriam 

similares àquelas observadas com um elicior biótico (esporos do fungo 

Cercospora kikuchii)? 

 

· O tratamento prévio de plantas de soja sadias com o ácido salicílico diminuiria 

a severidade da doença causada pelo C. kikuchii? 
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· Sabendo que a SBTX é formada por duas subunidades distintas, uma de 27 kDa 

e outra de 17 kDa, haveria diferença em relação aos perfis de seus respectivos 

transcritos nas plantas submetidas aos estresses? 

 

· No caso de indução gênica, como seria o seu comportamento ao longo do 

tempo? 

 

· Haveria relação entre os perfis de expressão gênica e proteica, relativa a essa 

toxina, nas análises efetuadas em folhas primárias de soja submetidas aos 

estresses?  
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 - Aspectos gerais sobre a soja 

 

A soja [Glycine max (L.) Merrill] é uma leguminosa da família Fabaceae 

(FIGURA 1) de grande importância econômica e nutricional. Essa planta teve sua 

origem no continente asiático, particularmente na região correspondente à China Antiga, 

onde foi domesticada (EMBRAPA, 2011a). No Brasil, a soja chegou em 1882, via 

Estados Unidos. Porém, apenas com o estabelecimento do programa oficial de incentivo 

da triticultura, em meados dos anos 50, é que o cultivo da soja foi incentivado, por ser 

essa leguminosa tanto sob o ponto de vista técnico como econômico a melhor 

alternativa de verão para suceder o trigo plantado no inverno (EMBRAPA, 2011a).  

O cultivo de soja no Brasil representava apenas 0,5% da produção mundial em 

1958. Porém, essa percentagem foi aumentando gradativamente ao longo dos anos, de 

modo que presentemente a produção brasileira de grãos representa quase que 30% do 

volume de grãos produzidos mundialmente. O aumento nacional na produção de grãos 

foi, sobretudo, uma consequência do elevado valor desse grão no mercado internacional, 

da criação de novos cultivares e dos trabalhos intensivos de experimentação sobre a 

cultura, desenvolvidos por instituições nacionais de pesquisa (CÂMARA, 2011). 

Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor de grãos de soja do mundo 

(EMBRAPA, 2011b). A TABELA 1 mostra a produção e o consumo mundial e 

brasileiro de soja, ao longo dos anos. 

A composição química dos grãos de soja foi um dos fatores responsáveis pela 

disseminação mundial dessa leguminosa. Comparada a outras espécies vegetais, os 

grãos de soja possuem elevado teor de proteínas (38-40%), bom balanceamento de 

aminoácidos essenciais, além do elevado teor de lipídeos (18%), carboidratos (30%), 

vitaminas e minerais. A soja é considerada, em termos de composição química, superior 

a outros produtos de origem vegetal e equivalente a alimentos de origem animal 

(CÂMARA, 2011).  

O desenvolvimento de cultivares de soja adaptados às condições edafo-

climáticas das principais regiões do país, especialmente as dos cerrados e as de baixas 

latitudes, vem propiciando nas últimas três décadas, a expansão da fronteira agrícola  
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Figura 1 - Classificação taxonômica da soja (USDA, 2011) 

 

 
Reino: Plantae 

Divisão: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordem: Fabales 

Família: Fabaceae 

Subfamília: Faboideae 

Gênero: Glycine 

Espécie: Glycine max  
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Tabela 1 - Balanço brasileiro e mundial de oferta e demanda de soja, em mil toneladas 

 

 Brasil Mundo 

Produção Consumo Produção Consumo 

1992/1993 22.500 16.977 117.206 115.894 

1997/1998 32.500 21.692 157.950 145.058 

2002/2003 52.000 29.649 196.869 191.095 

 2007/2008 61.000 35.077 220.469 230.557 

2010/2011 75.500 39.300 263.948 252.931 

Fonte: USDA, 2011. 
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brasileira. A melhoria dos cultivares de soja também tem sido conseguida através da 

expressão de genes relacionados à alta produtividade e à  resistência  a estresses bióticos 

ou abióticos (EMBRAPA, 2011a). Dessa forma, a expansão da fronteira agrícola aliada 

ao aumento da resistência permitirão incrementos ainda mais significativos na produção 

de grãos de soja. Todavia, por ser uma leguminosa de grande importância econômica, a 

soja apresenta desenvolvimento fenológico bem caracterizado, o que tem facilitado uma 

padronização das pesquisas. Parte dos dados relacionados a essas características está 

descrita na TABELA 2 (BURTON, 1997; EMBRAPA, 2011a). 

Para o Brasil, o complexo soja tem expressiva importância econômica. Além de 

envolver um amplo número de agentes e organizações ligados aos mais diversos setores 

econômicos, desempenha papel fundamental para o produto interno bruto (PIB), bem 

como para a geração de divisas e empregos. No contexto mundial, são evidentes os 

avanços que a soja trouxe ao Brasil, não só por pertencer ao grupo dos maiores 

produtores e exportadores, mas, também, por apresentar a maior potencialidade de 

expansão do cultivo dessa leguminosa. É esperado que, nos próximos anos, a sojicultura 

propicie resultados ainda mais satisfatórios. Entretanto, é necessário salientar que esse 

mercado ainda é oscilante, dependente de problemas de competitividade, infraestrutura 

de transporte e armazenamento, dos riscos operacionais decorrentes do clima e, 

também, do ataque de pragas e doenças (EMBRAPA, 2011b).  

 

2.2 - Principais fatores limitantes da produção de grãos de soja 

 

Os fatores responsáveis pela diminuição da produtividade dos grãos de soja são 

as condições ambientais desfavoráveis (por exemplo, seca e excesso de chuva), 

deficiência de nutrientes no solo e, em particular, o ataque de pragas. Os danos causados 

por organismos como vírus, bactérias, fungos, nematóides e insetos podem afetar as 

raízes, folhas, caules e sementes, sendo, muitas vezes, tecido-específicos (GROSSI-DE-

SÁ; PELEGRINI; FRAGOZO, 2011). Aproximadamente 40 doenças causadas por 

fungos, bactérias, nematóides e vírus já foram identificadas no Brasil. Durante todo o 

seu ciclo de vida, a cultura da soja está sujeita ao ataque de diferentes espécies de 

insetos que causam perdas significativas no rendimento, através da diminuição do peso 

dos grãos, abortamento dos legumes, perdas na qualidade e no potencial germinativo 

das sementes (CORRÊA-FERREIRA; AZEVEDO, 2002). Os principais tipos de insetos-  
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Tabela 2 - Descrição sumária dos estágios de desenvolvimento da soja 

 

Estágio Denominação Descrição 

VE Emergência Cotilédones acima da superfície do solo 

VC Cotilédone Cotilédones completamente abertos 

V1 Primeiro nó Folhas unifolioladas completamente desenvolvidas 

V2 Segundo nó Primeira folha trifoliolada completamente desenvolvida 

V3 Terceiro nó Segunda folha trifoliolada completamente desenvolvida. 

V4 Quarto nó Terceira folha trifoliolada completamente desenvolvida. 

V5 Quinto nó Quarta folha trifoliolada completamente desenvolvida. 

V6 Sexto nó Quinta folha trifoliolada completamente desenvolvida. 

V... ... ... 

Vn Enésimo nó Ante-enésima folha trifoliolada completamente 

desenvolvida 

Fonte: http://bioinfo.cnpso.embrapa.br/seca/index.php/ecofisiologia/estadios-fenologicos. 
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pragas da soja são Nezara viridula, Piezodorus guildinii e Euchistus heros (SILVA; 

CORRÊA-FERREIRA; SOSA-GOMÉZ, 2006). Plantas de soja transgênicas resistentes 

a insetos têm sido produzidas. No entanto essas plantas ainda não são comercializadas 

(O’NEAL; JOHNSON, 2010). 

Nematóides são considerados um dos principais entraves na produção de soja 

(ASMUS et al., 2012). Diversos trabalhos têm sido desenvolvidos a fim de tornar as 

plantas resistentes a esses patógenos. Por exemplo, raízes de plantas de soja 

expressando um inibidor de proteinase cisteínica, quando infectadas com o nematóide 

Heterodera glycines, apresentaram menor número de fêmeas e ovos em relação às 

raízes de plantas controle (MARRA et al., 2009).  A construção de RNAi(s) que 

silenciam genes relacionados à formação de galhas promoveu, em plantas transformadas 

inoculadas com Meloidogyne incognita, uma redução de até 94% no número de galhas 

(IBRAHIM et al., 2011).      

As doenças causadas por fungos são responsáveis por grandes perdas na 

produção de grãos de soja. No Brasil, o aumento na incidência dessas doenças foi 

concomitante ao aumentou na área irrigada do Cerrado, o que possibilitou o cultivo da 

soja no outono/inverno (EMBRAPA, 2011). As doenças foliares de final de ciclo que 

ocorrem na soja, causadas pelos fungos Septoria glycines e Cercospora kikuchii, podem 

reduzir o rendimento em mais de 20%, o equivalente a uma perda anual de cerca de 

quatro milhões de toneladas de soja. Esse número continua aumentando com a expansão 

da soja para novas áreas e como consequência da monocultura. A importância 

econômica de cada doença varia de ano para ano e de região para região, dependendo 

das condições climáticas de cada safra. A TABELA 3 mostra alguns exemplos de 

doenças causadas por fungos em folhas e sementes.  

Bactérias e vírus também são responsáveis por perdas consideráveis na cultura 

da soja. O vírus do mosaico da soja (SMV), por exemplo, é reconhecido por causar um 

dos mais sérios e antigos problemas na produção da soja, a doença causada por este 

vírus é bastante relatada, provocando até 50% de perdas nas culturas (WANG, 2009). 

Poucos genes de resistência a esses vírus têm sido identificados, o que tem dificultado a 

seleção de cultivares resistentes, bem como o desenvolvimento de plantas expressando 

esses genes (CUI; CHEN; WANG, 2011).  
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Tabela 3 - Principais doenças causadas por fungos em soja 

 

Localização Nome popular Agente da doença 

Folhas Crestamento foliar de Cercospora 

Ferrugem “americana” 

Ferrugem “asiática” 

Mancha foliar de Alternaria 

Mancha foliar de Ascochyta 

Mancha foliar de Myrothecium 

Mancha parda 

Mancha “olho-de-rã” 

Míldio 

Mancha foliar de Phyllosticta 

Mancha alvo 

Mela ou requeima da soja 

 

Oídio 

Cercospora kikuchii 

Phakopsora meibomiae 

Phakopsora pachyrhizi 

Alternaria sp. 

Ascochyta sojae 

Myrothecium roridum 

Septoria glycines 

Cercospora sojina 

Peronospora manshurica 

Phyllosticta sojicola 

Corynespora cassiicola 

Rhizoctonia solani (anamórfica) 

Thanatephorus cucumeris (teleomórfica) 

Microsphaera diffusa 

Haste, vagem  

e sementes 

Antracnose 

Cancro da haste 

 

 

 

Mancha púrpura da semente 

Seca da haste e da vagem 

Seca da vagem 

Mancha de levedura 

Podridão branca da haste 

Colletotrichum dematium var. truncata 

Diaporthe phaseolorum f. sp. 

meriodionalis (teleomórfica) 

Phomopsis phaseoli f. sp. 

meriodionalis (anamórfica) 

Cercospora kikuchii 

Phomopsis spp. 

Fusarium spp. 

Nematospora coliri 

Sclerotinia sclerotiorum 

Fonte: http://www.cnpso.embrapa.br/producaosoja/doenca.htm. 
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Diversas estratégias têm sido utilizadas para amenizar as perdas causadas por 

pragas. Os métodos convencionalmente utilizados, como o uso de pesticidas, são 

eficazes, porém causam danos ao ambiente, à saúde do homem e animais. Já o emprego 

do manejo de culturas e do controle biológico nem sempre é eficaz. Desse modo, 

alternativas compatíveis com sistemas de cultivo sustentáveis, menos dependentes do 

uso de xenobióticos e que gerem pouco impacto ambiental são essenciais (EMBRAPA, 

2010). O desenvolvimento de plantas melhoradas geneticamente é uma dessas 

alternativas. Para isso, os mecanismos moleculares envolvidos desde a transcrição 

gênica até a tradução, além da identificação de vários metabólitos, são de grande 

importância (NOURI; TOORCHI; KOMATSU, 2011). A conclusão do projeto genoma 

da soja, em 2008, pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos juntamente com o 

Instituto de Genoma, gerou uma série de dados, os quais têm subsidiado avanços nessa 

área. O genoma completo da soja está disponível para consulta no banco de dados 

Phytozome (http://www.phytozome.net/).  

Análise proteômica realizada por Hajduch e colaboradores (2005) mostrou que 

mais de 600 proteínas distintas foram expressas em sementes de soja durante cinco 

estágios chaves do desenvolvimento da semente. Dessas proteínas, 7% eram proteínas 

de defesa, incluindo inibidores de tripsina e de α-amilase. Xu e colaboradores (2006) 

pesquisando o perfil proteico das folhas de soja, através de eletroforese 2-D e 

sequenciamento por MALDI-TOF MS, observaram 260 proteínas diferentes. Destas, 

116 foram identificadas, sendo que 5,56% se tratavam de proteínas relacionadas à 

defesa da planta, como peroxidase de ascorbato, catalase e peroxirredoxina. Esses dados 

mostram que muitas proteínas na soja ainda precisam ser identificadas e, 

posteriormente, caracterizadas, de modo a somarem-se ao arsenal das moléculas que já 

são consideradas ferramentas biotecnológicas uteis no combate dos agentes bióticos e 

abióticos aqui mencionados.  

 

2.3 - Mecanismos de defesa de plantas contra agressores 

 

Ao longo do tempo, as plantas sofreram uma forte pressão evolutiva 

desenvolvendo mecanismos de defesa sofisticados para combater organismos 

potencialmente patogênicos, aos quais as plantas são constantemente expostas, como 



26 

 

 26 

vírus, fungos, bactérias, protozoários, micoplasmas e nematóides (CASTRO; FONTES, 

2005; PENG et al., 2011). 

Os mecanismos de defesa podem ser do tipo constitutivo e induzido. As defesas 

constitutivas típicas são as barreiras estruturais e químicas pré-formadas, incluindo 

ceras, cutina, suberina, lignina, compostos fenólicos, celulose, calose e proteínas da 

parede celular, que são rapidamente reforçadas no processo de infecção. Além de 

impedirem a entrada de patógenos dentro das células, tais componentes quando clivados 

liberam pequenos fragmentos, que servem como elicitores para a produção de proteínas, 

através da expressão de genes de defesa, e produção de peróxido de hidrogênio, que 

sinaliza respostas de defesas induzidas, tais como resposta hipersensitiva (HR) e morte 

celular programada (apoptose) (JEANDET et al., 2002; REINA-PINTO; 

YEPHREMOV, 2009). 

Os mecanismos de defesa ativa envolvem além da resposta hipersensitiva com a 

explosão oxidativa e morte celular rápida e localizada, a resistência sistêmica adquirida 

(SAR), através do acúmulo de fitoalexinas e síntese de PR-proteínas (proteínas 

relacionadas à patogênese) (JEANDET et al., 2002). A resposta hipersensitiva é 

geralmente reconhecida pela presença de células mortas no sítio da infecção e, 

dependendo do patógeno, seu número pode variar de uma a muitas lesões. Ela também 

está relacionada à expressão de genes de defesa, que pode acontecer independente de 

haver morte celular. Esta resposta parece ser dependente da disponibilidade de ácido 

salicílico (AS) e peróxido de hidrogênio (H2O2) (HUCKELHOVEN et al., 1999; 

HEATH, 2000).  

Na resposta sistêmica adquirida (SAR), um patógeno necrosante gera um sinal 

que é transmitido através da planta. Em resposta, genes de defesa da planta são ativados 

em tecidos infectados e não infectados e a planta mostra, como consequência, 

resistência à infecção a uma grande variedade de patógenos (YANG et al., 2011). A 

SAR pode ser elicitada por muitos tipos diferentes de patógenos necrosantes, tais como 

vírus, bactérias, fungos, nematóides, insetos e compostos oriundos destes (MALECK; 

LAWTON, 1998; YANG et al., 2011). Indutores químicos, como o ácido salicílico e 

seus derivados também induzem a SAR. Com isto, as plantas adquirem maior 

resistência para um amplo espectro de agentes patogênicos. Os vários fenômenos de 

resistência induzida estão associados com a capacidade, ainda maior, para a defesa da 
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planta contra um patógeno. Este fenômeno é descrito por Conrath e colaboradores 

(2002) como priming ou sensibilização da planta. 

O processo de sensibilização da planta também pode ser desencadeado por 

Rhizobacterium, bactérias não patogênicas, levando a um processo chamado de 

resistência sistêmica induzida (ISR). As leguminosas são usadas na rotatividade de 

culturas devido à sua capacidade de estabelecer relações simbióticas com bactérias 

fixadoras de nitrogênio, uma prática agrícola que melhora a fertilidade do solo. Além 

disso, a inoculação de leguminosas com rizóbios melhora a proporção do rendimento de 

sementes em relação à biomassa total das plantas, quando comparada com a fertilização 

com nitrogênio. Foi verificado que em folhas de soja cujas raízes foram inoculadas com 

Bradyrhizobium japonicum, o conteúdo de compostos fenólicos aumentou em relação a 

plantas controle (KASCHUK et al., 2009; COUTO et al., 2011).   

A indução das respostas de defesa é regulada por uma complexa rede de 

sinalização iniciada após o reconhecimento do patógeno pela planta. A indução da 

resistência é frequentemente associada ao aumento da capacidade de mobilizar 

infecções através da resposta de defesa celular induzida. A percepção dos 

microorganimos pelos padrões moleculares associados ao patógeno (PAMPs) acontece 

através de receptores de reconhecimento de patógenos (PRRs), que são proteínas 

celulares altamente conservadas capazes de interagir com uma grande variedade de 

PAMPs. As respostas que são desencadeadas logo após a interação PAMPs-PRR são 

chamadas de resistência induzida por PAMPs (PTI). Quando isso acontece, a infecção é 

normalmente interrompida, antes mesmo que o patógeno se estabeleça na planta 

(CHISHOLM et al., 2006; REN et al., 2006). 

 

2.4 - Moléculas elicitoras da defesa nas plantas 

 

Existem diversas moléculas capazes de induzir a defesa nas plantas. Como 

exemplos, podem ser citados os compostos produzidos por diferentes patógenos 

necrosantes, compreendendo vírus, bactérias, fungos, nematóides e insetos. Indutores 

químicos, como o ácido salicílico (AS), também promovem a defesa nas plantas 

(YANG et al., 2011). 

O ácido salicílico é considerado uma importante molécula de sinalização, que 

está envolvida na resistência local e endêmica a doenças (ENYEDI et al., 1992; 
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ALVEREZ, 2000). Além disso, o ácido salicílico pode modular a resposta da planta ao 

estresse oxidativo e induzir proteínas relacionadas à defesa, contribuindo para o 

aumento da resistência de plantas às doenças (SHIRASU et al., 1997; RAO et al., 

2012). Por exemplo, a borrifação desse composto em plantas de Lycopersicon 

esculentum induziu a atividade de enzimas antioxidantes, como catalase, peroxidase e 

superóxido dismutase (HAYATE et al., 2008). De modo semelhante, plantas de arroz 

(Oryza sativa) tratadas com ácido salicílico na presença de cádmio apresentaram níveis 

reduzidos de espécies reativas de oxigênio e atividades aumentadas de várias enzimas 

antioxidantes, como catalase, peroxidase, glutationa redutase e superóxido dismutase 

(PANDA; PATRA, 2007). A ativação da cascata de eventos de defesa mediada pelo 

ácido salicílico torna algumas plantas resistentes à infecção por patógenos e, também, 

ao contato a metais tóxicos, como manganês, chumbo e mercúrio (SHINGH, 2004; SHI; 

ZHU, 2008; MISHRA; CHOURDHURI, 1999; ZHOU et al., 2009). 

Vários trabalhos mostram que o tratamento de plantas com o ácido jasmônico, 

um fitohormônio, provoca o acúmulo de proteínas relacionadas à defesa (LIU et al., 

2008). A aplicação de metil-jasmonato em Arabidopsis thaliana, por exemplo, 

promoveu a indução de proteínas relacionadas à defesa e, também, daquelas envolvidas 

com a rota de biossíntese do ácido jasmônico, além da produção de metabólitos 

secundários e de peptídeos antifúngicos como as defensinas (CHEN et al., 2011; 

THOMMA e EGGERMONT, 1998).  

Como mencionado anteriormente, alguns microrganismos são também capazes 

de ocasionar a produção de moléculas relacionadas à defesa. Upchurch e Ramirez 

(2010) verificaram em folhas e sementes de soja inoculadas com os fungos Cercospora 

kikuchii e Diaporthe phaseolorum, a expressão de vários genes relacionados à defesa, 

incluindo o gene codificante para uma quitinase tipo I (PR-3). Análise de imagens de 

microarranjos de DNA mostrou a superexpressão de cDNAs relacionados a proteínas de 

defesa, dentre elas fenilalanina amônio-liase, em plantas de soja infectadas com o fungo 

Phytophthora sojae (XU et al., 2012). Em Arabdopsis thaliana infectadas com o fungo 

Trichoderma harzianum, foi verificada a super-expressão de proteínas ligadas ao 

estresse abiótico, além da expressão de inibidores de proteases (MORÁN-DIEZ et al., 

2012). 

 Bactérias fixadoras de nitrogênio também podem funcionar como elicitores de 

respostas de defesa. Nódulos de soja infectados com a bactéria Bradyrhizobium 
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japonicum apresentaram níveis elevados de proteínas antioxidantes e, também, de 

compostos fenólicos e ácidos orgânicos (oxálico, aconítico, cítrico, málico, sicínico e 

fumárico) (COUTO et al., 2011). 

Similarmente, moléculas oriundas de patógenos podem atuar como elicitores. 

Jung e colaboradores (2011) mostraram que bacteriocinas (classe IID) se mostraram 

hábeis em estimular a síntese das enzimas fenilalanina amônio-liase, peroxidase, 

peroxidase alternativa e superóxido dismutase em plântulas de soja tratadas com essas 

moléculas. O tratamento de plantas de feijão-de-corda (Vigna unguiculata) com 

galactomanana sulfatada de Adenanthera pavonina ocasionou aumentos expressivos nos 

teores das enzimas β-1,3-glucanase, quitinase, peroxidase e peroxidase alternativa. O 

tratamento das folhas com esse carboidrato também diminuiu a severidade da doença 

causada pelo fungo Colletotrichum gloeosporioides (VARELA, 2012). 

 

2.5 - Toxinas presentes em sementes de soja e sua relação com a defesa vegetal 

 

São várias as proteínas relacionadas à defesa vegetal que já foram e continuam 

sendo estudadas na soja, incluindo lectinas, inibidores de enzimas proteolíticas, 

quitinases e toxinas (CARLINI; GROSSI-DE-SÁ, 2002). Em relação às toxinas, Liener 

(1951) foi o pioneiro nos estudos de toxicidade da soja, ao injetar por via intraperitoneal 

o extrato bruto aquoso preparado a partir de sementes de soja em camundongos e 

verificar sua letalidade para esses animais. Entretanto, o isolamento de um princípio 

ativo relacionado à toxicidade aguda ocorreu apenas décadas mais tarde, por 

Vasconcelos e colaboradores (1994), que purificaram uma neurotoxina proteica de 

sementes de soja, denominada soyatoxina (SYTX). A SYTX não apresenta atividade 

enzimática, atividade hemaglutinante direta ou atividade inibitória de tripsina, sendo 

uma proteína ácida de ponto isoelétrico entre 4,4 e 4,6, capaz de formar complexos 

proteicos de massa molecular em torno de 100 kDa, visualizados em géis de 

poliacrilamida. Quando administrada em camundongos pela via intraperitoneal, essa 

toxina foi capaz de causar convulsões seguidas da morte dos animais (DL50 7-8 mg/Kg 

de peso corpóreo). Além disso, essa toxina causou efeitos deletérios no pâncreas de 

ratos, quando presente em dieta experimental à base de soja (VASCONCELOS et al., 

1994; VASCONCELOS et al., 2001). No entanto, o papel fisiológico na soja para a 

SYTX carece, ainda, de mais evidências experimentais.  
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 Durante o processo de purificação da SYTX, foi verificada a existência de outra 

fração tóxica, decorrente da ação de uma proteína distinta, que foi denominada de 

toxina da soja (SBTX). SBTX é uma proteína com massa molecular de 44 kDa, que em 

condições desnaturantes apresenta duas subunidades, uma de 27 kDa e outra de 17 kDa, 

que se unem por pontes dissulfeto. Essa toxina apresenta uma DL50 de 6,0 e 5,6 mg/Kg 

de peso corpóreo, quando administrada em camundongos pelas vias intraperitoneal e 

intravenosa, respectivamente. Em decorrência da sintomatologia, como dispneia, 

paralisia flácida e convulsões tônico-clônicas, precedendo a morte do animal, esta 

toxina também foi classificada como uma neurotoxina (VASCONCELOS et al., 2008). 

O sequenciamento da extremidade NH2-terminal de SBTX mostrou que a subunidade 

de massa molecular de 27 kDa apresenta 80% de identidade com a sequência de 

aminoácidos da proteína SC24, ao passo que a subunidade de 17 kDa mostra  

identidade de 96% com uma ciclofilina também presente em sementes de soja. 

Experimentalmente, foram obtidas evidências que sugerem que essas cadeias são 

codificadas por genes diferentes. A busca por EST’s de SBTX mostrou que essa 

proteína está expressa principalmente nos cotilédones de sementes de soja, mas 

transcritos para essa proteína foram identificados em toda a parte da planta, 

particularmente em resposta a infecção com fungos fitopatogênicos e estresses 

abióticos. De fato, a SBTX foi capaz de inibir o crescimento micelial de Cercospora 

sojina, C. kikuchii bem como dos fungos Aspergillus niger e Penicilum herguei, 

evidenciando o potencial biotecnológico dessa proteína contra fungos fitopatogênicos. 

Além disso, essa proteína foi induzida em sementes embebidas em soluções com 

concentrações crescentes (da ordem de 50 μM) de ácido jasmônico; e, em folhas após 

tratamento com injúria mecânica, tal como ocorre com muitas proteínas relacionadas à 

patogênese (MORAIS, 2007, 2010). Recentemente, Morais et al. (2010) mostraram que 

a SBTX, na concentração de 125 mg/mL, inibiu em 54% o crescimento de Candida 

albicans no período de 36 horas de incubação e foi capaz de produzir efeitos tóxicos 

nas leveduras Kluyveromyces marxiannus, Pichia membranifaciens e Candida 

parapsilosis. Tais dados demonstram a inespecificidade de atuação dessa toxina contra 

patógenos humanos e de plantas, ressaltando o seu potencial não apenas em estratégias 

de controle de fitopatógenos, mas, também, como uma alternativa promissora para o 

desenho de drogas antifúngicas de interesse clínico, visando, particularmente, o 
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tratamento terapêutico de doenças causadas por microrganismos resistentes aos 

fungicidas atualmente em uso.   

A capacidade de inibir o crescimento de C. albicans foi também verificada para 

outra toxina isolada a partir de sementes de soja, denominada Gm-TX (OLIVEIRA et 

al., 2010). Essa proteína apresenta massa molecular de 28 kDa e é dotada de atividade 

tóxica (DL50 4,5 mgP/kg) para camundongos, com a mesma sintomatologia e sinais 

clínicos descritos anteriormente para SYTX e SBTX. Esse dado mostra que a soja 

possui, pelo menos, três proteínas responsáveis pela indução de toxicidade atribuída ao 

extrato total de suas sementes. Tal como descrito para SBTX, evidências experimentais 

sugerem que essa proteína também está envolvida nos mecanismos de defesa da planta, 

particularmente contra insetos, já que foi capaz de alterar negativamente diversos 

parâmetros do ciclo biológico de Callosobruchus maculatus (emergência, índice de 

crescimento e tempo médio de desenvolvimento), além de induzir mortalidade em 

Dysdercus peruvianus.  
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3 - OBJETIVOS 

 

3.1 - Objetivo Geral 

 

Avaliar o perfil de expressão gênica da toxina da soja (SBTX) em plantas cujas 

folhas primárias foram tratadas com elicitores (biótico e abiótico), usando a técnica de 

PCR em tempo real. 

 

3.2 - Objetivos Específicos 

 

· Estabelecer as condições para o plantio da soja; 

· Tratar folhas primárias de plantas de soja com diferentes elicitores, incluindo 

injúria mecânica, ácido salicílico e esporos do fungo Cercospora kikuchii;  

· Avaliar e comparar o padrão de expressão dos genes relacionados às duas 

subunidades da SBTX (27 e 17 kDa) em folhas primárias de soja, frente aos 

tratamentos com os diferentes elicitores;  

· Analisar os perfis proteicos dos extratos de folhas primárias de soja submetidas 

aos diferentes tratamentos, com foco na SBTX. 



33 

 

 33 

4 - MATERIAIS 

 

4.1 - Material Vegetal 

 

Sementes de soja, cultivar IAC-24, livres de infecções causadas por fungos ou 

ataque de insetos, foram cedidas pelo Instituto Agronômico de Campinas, São Paulo, 

Brasil, e armazenadas em frascos fechados a 4 °C.  

 

4.2 - Fungos 

 

O fungo Cercospora kiluchii foi obtido da micoteca mantida no Laboratório de 

Proteínas Tóxicas do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular (UFC). O 

fungo foi mantido em meio de cultura ágar-tomate, em condições estéreis e apropriadas 

para o crescimento do microrganismo. 

 

4.3 - Reagentes 

 

O ácido salicílico utilizado foi obtido da Dinâmica Química Contemporânea 

Ltda. Acrilamida, N-N'-metileno bisacrilamida, tetrametiletilenodiamida (TEMED), 

persulfato de amônio, azul brilhante de Coomassie G-250, azul de bromofenol, dodecil 

sulfato de sódio (SDS), marcadores de massa molecular, fluoreto de fenilmetilsulfonil 

(PMSF) foram obtidos da Sigma Chemical Co. RNease Plant Mini Kit e Dnase foram 

obtidos da Qiagen. O kit de RT-PCR Improm-II, Go Taq DNA polimerase e o tampão 

de reação GoTaq® foram obtidos da Promega. SyBr Green foi obtido da Applied 

Biosystem.    
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5 - METODOLOGIA 

 

5.1 - Delineamento experimental 

  

Os tratamentos foram distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado 

(DIC), com sete tratamentos (um dele representando o controle), com três repetições, 

sendo cada repetição constituída por 3 plantas.  

 

5.2 - Plantio em casa de vegetação 

  

Sementes de soja, cultivar IAC-24, livres de danos mecânicos e sem alterações 

morfológicas perceptíveis, foram plantadas na casa de vegetação do Laboratório de 

Metabolismo e Estresse de Plantas da UFC, mantidas em temperatura média de 25 °C e 

umidade atmosférica entre 70 e 80%. As sementes foram germinadas individualmente 

em célula de sementeiras, contendo areia de leito de rio previamente lavada e 

autoclavada (121 °C, 9,8 x 104 Pa, 30 min), regadas duas vezes ao dia com água 

destilada. Sete dias após a germinação, as plântulas foram transferidas para um sistema 

de hidroponia, utilizando como substrato líquido a solução de Hoagland (HOAGLAND; 

ARNON, 1950). Elas foram crescidas até os 32 dias após o plantio na casa de vegetação 

e foram então transferidas para uma sala isolada, com parâmetros controlados, com 

temperatura média de 25 °C, umidade atmosférica entre 70 e 80% e luminosidade 

artificial com fotoperíodo de 12 horas. As plantas permaneceram nesse ambiente 

durante três dias para aclimatação, quando alcançaram o estádio V5 de crescimento (35 

dias após o plantio). No estádio V5, as plantas foram submetidas aos diferentes 

tratamentos, foi selecionado este período para aplicação dos tratamentos porque 

geralmente o fungo Cercospora kikuchii infecta folhas de soja quando as plantas 

encontram-se no final do seu desenvolvimento. 

 

5.3. Obtenção da suspensão de esporos do fungo Cercospora kikuchii 

 

 O C. kikuchii utilizado para os tratamentos bióticos foram crescidos no meio de 

cultura Agar-tomate por 15 dias até o preparo da suspensão de esporos. Para o preparo 

de 1L deste meio de cultura foram necessários: 200 mL de suco de tomate puro, 3 g de 
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cloreto de cálcio (CaCO3), 5 g de dextrose, 20 g de ágar-ágar. Os ingredientes sólidos 

após pesado foram dissolvidos em 60 mL de água destilada, aquecendo em banho-maria 

até dissolver. Foi acrescentado então o suco de tomate e água destilada até completar 1 

L e homogenizado. O meio de cultura foi autoclavado e distribuído em placas de petri 

estéreis. 

 

5.4- Tratamento das plantas com elicitores abiótico e biótico 

 

As plantas foram submetidas a diferentes tratamentos, enquadrados em três 

grupos experimentais para uma melhor compreensão: 

 

5.4.1. Grupo experimental I  

- Tratamento 1: água destilada (controle). 

- Tratamento 2: ácido salicílico 5 mM (preparado em água destilada). 

 

5.4.2. Grupo experimental II  

- Tratamento 3: injúria mecânica;  

- Tratamento 4: injúria mecânica e água destilada;  

- Tratamento 5: injúria mecânica e suspensão de esporos do fungo Cercospora 

kikuchii (2 x 105 esporos/ mL). 

 

5.4.3. Grupo experimental III  

- Tratamento 6: injúria mecânica e ácido salicílico 5 mM; 

- Tratamento 7: ácido salicílico 5 mM e, após 24 horas, injúria mecânica e a 

suspensão de esporos do fungo C. kikuchii (2 x 105 esporos/mL); 

 

Os tratamentos foram aplicados nas folhas primárias, no 35° dia após o plantio, 

sendo depositadas 4 gotas (25 µL, cada) na superfície adaxial da folha, duas de cada 

lado da nervura central. Para os tratamentos nos quais as plantas foram inoculadas com 

o fungo C. kikuchii, as folhas foram previamente injuriadas mecanicamente com auxílio 

de agulha estéril, sendo feitos duas injúrias de cada lado da nervura central e em seguida 

aplicadas as 4 gotas da suspensão de esporos do fungo, já que para que ocorra a 

infecção da soja com o C. kikuchii este microrganismo necessita encontrar uma porta de 
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entrada (FIGURA 2). As folhas tratadas foram excisadas das plantas nos tempos de 0, 2, 

6, 12, 24 e 48 horas após aplicação dos tratamentos. Imediatamente após a coleta, as 

folhas foram pesadas, embaladas em papel alumínio, congeladas em nitrogênio líquido e 

armazenadas a -80 ºC para realização posterior das análises.  

 

5.5 - Extração e purificação do RNA 

 

A extração de RNA total das folhas de soja submetidas aos diferentes tratamentos foi 

realizada utilizando o RNeasy Plant Mini Kit, seguindo as instruções do fabricante. 

Folhas de soja (100 mg) foram pulverizadas em nitrogênio líquido, utilizando gral e 

pistilo, até obtenção de um pó fino. O material pulverizado foi transferido para tubo 

eppendorf, contendo o primeiro tampão de extração (RLT), para lise do material 

biológico na presença de agentes desnaturantes, tais como tiocianato de guanidina e β-

mercaptoetanol, de modo a evitar a ação de nucleases. A mistura obtida foi 

homogeneizada sob vigorosa agitação em "vortex" e, em seguida, aplicada na coluna 

QlAshedder spin, que tinha acoplada um tubo coletor de 2 mL. A coluna foi 

centrifugada  a  10.000  x  g,  durante  2  minutos,  à  temperatura  ambiente  (centrífuga 

Sorvall Biofuge pico, rotor F-4518-11, Eppendorf, Alemanha). O material oriundo da 

coluna foi acrescido de 0,5 vezes do seu volume de etanol 95%. Essa mistura foi 

homogeneizada, transferida para a coluna RNeasy mini spin, que tinha, também, um 

tubo coletor de 2 mL acoplado, capaz de interagir com o RNA na presença de álcool, 

tendo sido submetida à centrifugação a 8.000 x g, por 15 segundos. O material eluido 

foi descartado e o tampão de lavagem RW1 adicionado à coluna, que foi novamente 

centrifugada nas mesmas condições citadas. O material acoplado à coluna foi submetido 

à digestão com DNAse, por 15 minutos, seguida de nova lavagem com o tampão RW1, 

usando o mesmo procedimento já descrito. A coluna foi, então, transferida para um 

novo tubo coletor e submetida a duas centrifugações de 8.000 x g, durante 15 segundos 

e 2 minutos, respectivamente, com 500 µL de RPE, cujos eluatos e o tubo coletor foram 

descartados. A coluna foi realocada em um novo tubo coletor de 1,5 mL e a ela 

adicionados 50 µL de água livre de RNases, tendo sido submetida à centrifugação a 

8.000 x g, por 1 minuto, para obtenção do RNA, que foi armazenado a -20 °C, até a 

realização dos procedimentos subsequentes. 
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Figura 2 – Plantas de soja, cultivar IAC-24, submetidas aos tratamentos com elicitores 
abiótico e biótico. A e B – folhas primárias submetidas à injúria mecânica; C e D - 
folhas primárias submetidas ao tratamento com ácido salicílico 5 mM. 
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B A 
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 5.5.1. Quantificação, pureza e integridade do RNA total  

 

A quantificação do RNA foi realizada através de leitura espectrofotométrica 

(espectrofotômetro NanoDrop 2000), através da média das leituras de três amostras do 

material extraído. Para quantificação do RNA total extraído, foi utilizada a equação: 

  

[RNA] = 40 μg/mL x Diluição x DO260nm 

A diluição foi igual a 100x (2 μL de RNA total extraído + 198 μL H2O grau Milli-Q). 

Para avaliação do grau de pureza do RNA foi utilizado o método proposto por 

Sambrook e cololaboradores (1989), no qual as relações de absorbâncias DO260/DO280 e 

DO260/DO230 deveriam estar entre 1,7-2,0 e acima de 2,0, respectivamente.  

Para verificação da integridade do RNA e, também, se havia contaminação por 

DNA, foi realizada eletroforese em gel de agarose 1,0%, diluída em tampão MOPs (0,2 

M de ácido 3-N-morfolinopropanosulfônico, 0,05 M de acetato de sódio, 0,01 M de 

EDTA; pH 7,0). No gel, o equivalente a 1 µg da amostras de RNA foi aplicado, cuja 

corrida foi conduzida numa amperagem constante de 50 mA, durante 30 minutos 

(Power PAC 300, Bio Rad). Após corrida eletroforética, o gel foi tratado com brometo 

de etídio (0,5 µg/mL), por 15 minutos, tendo sido as bandas detectadas após sua 

exposição a raios ultravioletas (Gel Transillumitaor Bio-Rad). O resultado foi 

armazenado usando o fotodocumentador Bio-Imaging Systems MiniBis Pro.  

 

5.6 - Síntese do cDNA pela transcriptase reversa 

 

A síntese da primeira fita de cDNA foi feita através de transcrição reversa do 

mRNA presente nas amostras de RNA total, de acordo com as recomendações contidas 

no Kit Improm II (Promega). A quantidade de amostra utilizada em todas as reações de 

amplificação de cDNA foi padronizada em 1 µg de RNA total. A mistura reacional 

totalizou 20 µL, sendo constituída do tampão de reação da transcriptase reversa 5x, 

dNTPs (10 mM), oligo dT (2 pmols/µL) e transcriptase reversa (0,2 U/µL). A reação foi 

conduzida a 42 ºC, por 1 hora, tendo sido, em seguida, a transcriptase reversa inativada, 

através do aquecimento do meio reacional a 75 ºC, por 15 minutos. Os produtos da 

reação da transcriptase reversa foram armazenados a -20 ºC, para posterior uso nas 
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reações de amplificação gênica por reação em cadeia da DNA polimerase quantitativa 

(qPCR). 

 

5.7 - PCR semi-quantitativa 

 

A reação de PCR semiquantitativa foi realizada para testar a qualidade da 

amplificação do cDNA, realizada como descrito anteriormente. Para isso, foram 

utilizados iniciadores que amplificam para a actina, um gene constitutivo. Este tipo de 

reação também foi utilizado para verificar a temperatura ideal de anelamento de todos 

os iniciadores (gradiente de temperatura) que, posteriormente, seriam utilizados para as 

reações de qPCR. Dessa forma, para cada reação foi utilizado 1 µL de cDNA, acrescido 

de tampão de reação 5x, dNTPs (5 mM), do iniciador específico para cada gene e da 

enzima Go Taq DNA polimerase, totalizando o volume de 25 µL. A análise do 

resultado da amplificação foi conduzida em gel de agarose 2%. 

 

5.7.1 - Desenho dos iniciadores (primers) para qPCR  

 

Os iniciadores específicos para os genes das cadeias de 27 e 17 kDa da SBTX, 

foram desenhados tendo como base informações de suas sequências NH2-terminal e de 

sequências disponíveis de genes identificados em bancos de dados de ESTs e do 

genoma da soja [Glycine max (L.) Merril]. Nesse sentido, para busca de genes 

possuindo identidade com a cadeia de 27 KDa, foi utilizado o cDNA da mesma, obtido 

por Oliveira (2009). Já para a banda de 17 KDa, foi feito um BLAST (tblastn - busca de 

nucleotídeos a partir de uma sequência proteica) no NCBI (National Center for 

Biotechnology Information) (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), a partir da 

sequência NH2-terminal obtida por Vasconcelos e colaboradores (2008).  

Após análise filogenética dos genes identificados, as ferramentas de 

bioinformática Perl primer (Marshall OJ. PerlPrimer: cross-platform, graphical primer 

design for standard, bisulphite and real-time PCR. Bioinformatics 2004 20(15):2471-

2472) e OligoTech foram usadas para verificar se havia a formação de estruturas 

secundárias indesejáveis, bem como garantir semelhanças nas temperaturas de 

anelamento do par de iniciadores específicos. Com as sequências definidas, foram feitas 

buscas no Phytozome (http://phytozome.net/), por genes semelhantes às cadeias da 
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SBTX. Além disso, foi feita uma tradução para identificação de pseudogenes no 

programa EXPASy (http://web.expasy.org/translate/), sendo estes, quando encontrados, 

excluídos dos alinhamentos.  

Para realização do alinhamento dos genes, foi utilizado o programa ClustalW2 - 

Multiple Sequence Alignment (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/), de modo a 

identificar regiões comuns a todos eles e, também, regiões que selecionassem apenas o 

gene de interesse, possibilitando o desenho final dos iniciadores. Para que a 

especificidade dos iniciadores fosse assegurada, alguns cuidados adicionais foram 

tomados, em seus respectivos desenhos, incluindo: a seleção de regiões ricas em 

aminoácidos que apresentavam apenas um códon no mRNA (cDNA), como metionina 

(M) e triptofano (W) ou, mesmo, de aminoácidos que continham apenas dois códons (9 

entre os 20 aminoácidos); o uso de tamanho adequado, considerando em torno de 21 a 

24 nucleotídeos, englobando, portanto, uma região correspondente a 7 ou 8 aminoácidos 

e, também, a ausência de degenerações na extremidade 3’, apresentando os nucleotídeos 

G e C. 

Com o objetivo de normalizar os dados de expressão gênica, foram considerados 

também os genes da actina (UPCHURCH; RAMIREZ, 2010) e de três genes do fator de 

elongação α, FE5a, FE5b e FE17, presentes em plantas de soja. Além disso, foi 

selecionado o gene de uma proteína de defesa que é induzida em certas circunstâncias, 

uma quitinase do tipo 1 (PR3) (UPCHURCH; RAMIREZ, 2010). 

Após definidas as sequências de todos os iniciadores a serem utilizados na 

qPCR, esses foram confeccionados pela empresa IDT (Integrated DNA Technologies). 

Uma solução de 20 µM foi preparada como estoque, a partir da qual foram realizadas 

diluições encerrando uma concentração final de 6 µM, confirmada por 

espectrofotometria (espectrofotômetro NanoDrop 2000). 

   

5.7.2 - Análise dos transcritos através da qPCR via transcriptase revrsa (RT-qPCR) 

  

A análise quantitativa da expressão dos genes da SBTX foi realizada através de 

RT-qPCR. Para análise da expressão dos genes da SBTX e da PR3 (controle positivo), 

foram monitorados também os níveis de expressão dos quatro genes não afetados pela 

condição analisada (actina, e três genes do fator de elongação α), visando à seleção do 
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melhor controle endógeno e posterior uso na normalização dos dados de expressão 

gênica.  

Na reação, a quantidade de 100 ng do cDNA de cada amostra foi utilizada. Além 

dos ácidos nucleicos, a reação foi composta de iniciadores específicos (300 nM cada) e 

10 µL de 2x Power SYBR Green Master Mix (Applied Biosystems), com volume final de 

20 µL. A reação de amplificação foi realizada através de 40 ciclos térmicos de 95 ºC por 

15 segundos (desnaturação), 55 ºC por 15 segundos (anelamento) e 60 ºC por 20 

segundos (extensão), tendo sido a desnaturação inicial realizada a 95 ºC, por 10 

minutos. O monitoramento da RT-qPCR foi realizado em termociclador RealPlex 4S 

(Eppendorf®), através da detecção dos níveis de  fluorescência do SYBR Green. As 

análises dos dados de fluorescência obtidos foram realizadas pelo Realplex Software. 

Todas as reações, tanto dos genes alvo quanto do controle endógeno, foram realizadas 

em triplicatas.  

Os Cycle treshold (Ct) utilizados para as análises foram obtidos através da 

média aritmética entre as triplicatas de reações para cada condição e gene. Para 

normalização dos resultados, foi utilizada a equação ΔCt = Ct (gene alvo) – Ct (controle 

endógeno). A calibração foi determinada pela fórmula: ΔΔCt = ΔCt (amostra) – ΔCt 

(controle). Já a quantificação relativa foi obtida pelo método E -ΔΔCt, onde E é a 

eficiência de cada par de iniciador. Para tanto, uma curva de eficiência foi construída 

para cada par de iniciador, a partir de um pool de todos os cDNAs estudados, 

considerando 4 diluições em base 10 desses cDNAs. Para o cálculo da eficiência, as 

fórmulas, slope=Ct1 - Ct4/4-0 e E= 10(-1/-slope) -1 foram utilizadas, considerando o 

resultado E = 1, como 100% de eficiência dos iniciadores. 

 

 

5.8 - Preparação dos extratos totais das folhas primárias submetidas aos diferentes 

tratamentos  

 

Para obtenção dos extratos totais, foram utilizadas folhas primárias de três 

plantas distintas, submetidas aos diferentes tratamentos, consideradas como uma 

unidade experimental. Nas extrações, quantidades iguais de folhas foram maceradas na 

presença de nitrogênio líquido, cuja farinha resultante foi colocada em contato com o 

mesmo tampão de extração utilizado para a purificação da SBTX de sementes de soja 
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(Tris-HCl 0,025 M, pH 7,5, contendo DTT 0,005 M, EDTA 0,010 M, PMSF 0,001 M e 

pepstatina 2,5 µM), na proporção 1:7 (p/v), a 4 °C, durante quatro horas de agitação. A 

suspensão foi centrifugada a 13000 x g, por 30 minutos, a 4 °C e o sobrenadante 

submetido à dosagem de proteínas e análise eletroforética em gel de poliacrilamida 

12,5%.   

  

5.9 - Dosagem de proteínas solúveis 

 

A dosagem de proteínas solúveis foi realizada seguindo a metodologia proposta 

por Bradford (1976).  A 100 µL dos extratos, foram adicionados 2,5 mL do reagente de 

Bradford. A mistura foi agitada e após 10 minutos em repouso, foram feitas leituras das 

absorbâncias a 595 nm em espectrofotômetro. A concentração proteica foi estimada em 

relação a uma curva padrão obtida utilizando diferentes concentrações de BSA. 

 

5.10 - Eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS (PAGE-SDS) 

 

Os extratos proteicos foram submetidos à eletroforese em gel de poliacrilamida, 

em presença de SDS, segundo metodologia descrita por Laemmli (1970) adaptada ao 

uso de placas. Para montagem das placas, foram usados gel de aplicação, encerrando 

3,5% de acrilamida e 1% de SDS preparados em tampão Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8, e gel 

de separação contendo 12,5% de acrilamida e 1% de SDS em tampão Tris-HCl 3,0 M, 

pH 8,8. Os extratos das folhas foram primeiramente dialisados contra água destilada e 

precipitados com ácido tricloroacético. Em seguida, os precipitados foram dissolvidos 

no tampão de amostra (Tris-HCl 0,0625 M, pH 6,8, contendo 1% de SDS  e  20% de 

glicerol), aquecidos a 100 °C durante 10 minutos e centrifugados a 10.000 x g, por 5 

minutos, à temperatura ambiente. Aos sobrenadantes, foi adicionado azul de bromofenol 

para o acompanhamento da corrida eletroforética. Em seguida, alíquotas de cada 

amostra (10 µgP) foram aplicadas em poços e a corrida foi conduzida a uma corrente de 

20 mA, por aproximadamente 4 h. Após corrida eletroforética, as proteínas do gel foram 

fixadas com solução aquosa de etanol 30% e ácido fosfórico 2% e, então, coradas com 

Coomassie G-250 (“Blue silver) (CANDIANO et al., 2004). Já o descoramento do gel 

foi feito com solução de metanol, ácido acético e água (1,0:3,5:8,0 v/v/v). Como 

padrões de massa molecular foram usados fosforilase B (97 kDa), albumina sérica 



43 

 

 43 

bovina (66 kDa), ovoalbumina (45 kDa), anidrase carbônica (30 kDa), inibidor de 

tripsina de soja tipo Kunitz (20,1 kDa) e 2-lactoalbumina (14,4 kDa).  

  

5.11. Análise Estatística 

 

Os resultados foram submetidos à analise de variância (ANOVA) e as médias 

comparadas pelo teste em relação ao controle (água) pelo teste de Dunnett a 5% (valores 

de p < 0,05). 
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6 - RESULTADOS 

 

6.1 - Desenvolvimento das plantas de soja em casa de vegetação 

 

Diversas tentativas foram feitas para obtenção de plantas de soja bem 

desenvolvidas e saudáveis que pudessem ser utilizadas nos experimentos aqui 

propostos. Diferentes tipos de substratos, incluindo areia lavada, lato solo vermelho e 

adubo orgânico, em diferentes proporções, foram testados. Todavia, as plantas de soja 

não se desenvolveram satisfatoriamente, quando foram utilizados somente solos como 

substratos. Sendo assim, foi decidido testar o sistema de hidroponia como alternativa 

para realização dos plantios. Esse sistema promoveu o crescimento das plantas de forma 

saudável e homogênea em casa de vegetação, permitindo a aplicação dos tratamentos 

com os elicitores (FIGURA 3).  

 

6.2 - Tratamentos das folhas de soja com elicitores bióticos e abióticos 

 

Aos trinta e dois dias após a germinação (32 DAG), as plantas foram 

transferidas da casa de vegetação para uma sala isolada, onde as condições de 

temperatura, umidade e luminosidade eram controladas. Após um período de adaptação 

de três dias, as plantas, no estágio V5, foram submetidas aos diferentes tratamentos, 

aplicados nas folhas primárias. Com exceção do tratamento consistindo da inoculação 

com o fungo C. kikuchii, aparentemente não foram verificadas alterações fenotípicas nas 

48 horas em que se procederam a coleta das folhas.  A Figura 4 mostra folhas primárias 

de soja submetidas à injúria mecânica, seguida da aplicação da suspensão de esporos do 

fungo C. kikuchii, bem como folhas que foram tratadas previamente com ácido salicílico 

5 mM e 24 horas após injuriadas mecanicamente e inoculadas com o fungo. Um início 

de infecção foi observado nas folhas inoculadas com C. kikuchii. Por outro lado, o 

tratamento com ácido salicílico parece ter prevenido a infecção, uma vez que não foi 

detectado visualmente sintomas da doença.  
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Figura 3 - Plantas de soja (cultivar IAC-24) em diferentes estágios de desenvolvimento. 
DAG – Dias após a germinação. 
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Figura 4 - Folhas primárias de soja (cultivar IAC-24) analisadas em diferentes tempos 
após terem sido submetidas aos tratamentos envolvendo elicitores biótico e abiótico. 
CK: folhas injuriadas mecanicamente e tratadas com a suspensão de esporos do fungo 
Cercospora kikuchii (2 x 105 esporos/ mL); AS + CK: folhas previamente  tratadas com 
ácido salicílico (5 mM) e 24 horas após injuriadas mecanicamente e inoculadas com o 
fungo. As análises visuais foram feitas nos tempos 0, 2, 6, 12, 24 e 48 horas após a 
aplicação dos tratamentos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 47 

6.3 - Extração e purificação de RNA 

 

A Tabela 4 mostra os valores médios das concentrações e as relações de 

absorbâncias de amostras de RNA total extraído de folhas primárias de plantas 

submetidas aos diferentes tratamentos. As concentrações de RNA total extraído das 

diferentes amostras variaram de 36,40 ng/µL a 1286,20 ng/µL. Com base nas relações 

A260/280 e A260/230, a qualidade do RNA extraído foi boa, tendo sido verificado, em 

geral, valores próximos a 2. Em relação à integridade, os perfis observados no gel de 

agarose demonstram a integridade dos RNAs analisados, com visualização das bandas 

de RNA ribossomal 18S e 28S (FIGURA 5). 

 
6.4 - Qualidade do cDNA obtido pela transcriptase reversa 

  

Para verificação da qualidade de amplificação do cDNA produzido pela enzima 

transcriptase reversa, PCR semiquantitativa amplificando um gene constitutivo que, 

neste caso, foi  o da actina, foi realizada. A banda referente ao amplicon do gene da 

actina foi evidenciada nas diferentes amostras analisadas (FIGURA 6). 

 

6.5 - Desenho dos iniciadores para RT-qPCR 

 

6.5.1 - Gene SBTX 17  

 

A sequência NH2-terminal da subunidade de 17 KDa da SBTX foi utilizada para 

busca no banco de ESTs no NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbEST/dbEST_summary.html), que dispõe atualmente 

(01/02/2012) de 1.461.624 sequências da soja. Essa subunidade mostrou uma identidade 

de 96% com a ciclofilina da soja. Assim, essa proteína foi assumida como molde para 

busca de genes possuidores de identidade com a banda de 17 KDa. O gene da ciclofilina 

adotado como molde para a banda de 17 KDa possui número de acesso AF456323.1.  

Buscas no genoma da soja (www.phytozome.net/) revelaram cinco genes com 

identidade acima de 90% com a ciclofilina da soja (banda de 17 kDa). Esses genes 

foram submetidos ao alinhamento de modo a favorecer o desenho de iniciadores  
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Tabela 4 - Valores médios das concentrações e relações de absorbâncias dos RNAs 

extraídos de folhas primárias de soja (cultivar IAC-24), submetidas aos diferentes 

tratamentos 

Tratamentos Tempo 
(h) 

Concentração 
(ng/µL) 

Relação 
260/280 

Relação 
260/230 

Água (Controle) 
 

0 970,00 2,13 2,41 
2 1281,00 2,15 2,29 
6 860,00 2,14 2,40 

12 464,00 2,12 1,97 
24 388,00 2,14 1,95 
48 493,00 2,11 2,15 

Injúria Mecânica 
 

0 970,00 2,13 2,41 
2 727,10 2,14 2,30 
6 746,90 2,14 2,32 

12 874,20 2,13 2,30 
24 596,80 2,11 1,90 
48 139,50 2,08 1,71 

Injúria Mecânica + Água 
 

0 279,20 2,14 1,41 
2 582,90 2,09 1,77 
6 105,80 2,09 1,20 

12 619,70 2,07 2,21 
24 523,00 2,09 2,18 
48 578,90 2,10 2,01 

Injúria Mecânica +  
Cercospora kikuchii 
 

0 970,00 2,13 2,41 
2 737,60 2,10 2,29 
6 589,80 2,11 2,04 

12 692,10 2,06 2,09 
24 477,60 2,12 1,81 
48 1286,20 2,15 2,43 

Ácido Salicílico 
 

0 450,90 2,13 1,99 
2 147,80 1,95 1,09 
6 329,90 2,13 2,30 

12 523,80 2,12 1,99 
24 701,00 2,05 1,88 
48 424,80 2,12 1,85 

Ácido Salicílico + Injúria 
Mecânica  
 

0 429,10 2,12 1,95 
2 127,40 2,08 1,96 
6 301,00 2,16 0,82 

12 146,60 2,05 1,15 
24 586,80 2,10 2,34 
48 317,90 2,12 1,41 

Ácido Salicílico + Injúria 
Mecânica + Cercospora 
kikuchii 

0 131,60 2,02 0,89 
2 500,80 2,11 2,00 
6 36,40 1,95 0,99 

12 531,70 2,12 1,91 
24 530,50 2,11 1,72 
48 365,90 2,12 2,17 
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Figura 5 - Análise da integridade do RNA extraído de folhas primárias de soja (cultivar 
IAC-24) de plantas submetidas a diferentes tratamentos em gel de agarose (1%), 
evidenciando as bandas do RNA ribossomal 18S e 28S. Foram aplicados 0,5 µg de 
RNA total por amostra. Amostras: Folhas tratadas com água (controle) – (a) Raias 1-6; 
Folhas injuriadas mecanicamente e inoculadas com Cercospora kikuchii (2 x 105 
esporos/ mL) – (a) Raias 7-10 e (b) Raia 1; Folhas injuriadas mecanicamente – (b) Raias 
2-6; Folhas tratadas com ácido salicílico 5 mM – (b) Raias 7-10 e (c) Raias 1-2; Folhas 
submetidas a injúria mecânica e água - (c) Raias 3-8;  Folhas  injuriadas mecanicamente 
e tratadas com ácido salicílico 5 mM - (c) Raias 9-10 e (d) Raias 1-4;  Folhas tratadas 
com ácido salicílico 5 mM  e, após 24 horas, injuriadas mecanicamente e inoculadas 
com C. kikuchii - (d) Raias 5-10.  

 

 

Raias 1-6: Água 

Raias 7-10: IM + C. kikuchii 

Raia 1: IM + C. kikuchii 

Raias 2-6: IM 

Raias 7-10: AS  

Raias 1-2: AS 

Raias 3-8: IM + Água 

Raias 9-10: IM + AS  

Raias 1-4: IM + AS 

Raias 5-10: AS + IM + C. 
kikuchii 

Raias 9-10: IM + AS  
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Figura 6 - Eletroforese em gel de agarose (2%) dos produtos de amplificação do gene 
da actina, para avaliação da qualidade do cDNA produzido na PCR semiquantitativa (35 
ciclos). Raias 1-6: folhas tratadas com água; Raias 7-11: folhas injuriadas 
mecanicamente e inoculadas com Cercospora kikuchii (2 x 105 esporos/ mL); Raias 12-
16: folhas injuriadas mecanicamente; Raias 17-22: folhas tratadas com ácido salicílico 5 
mM; Raias 23-28: Folhas submetidas a injúria mecânica e água; Raias 29-34: folhas  
injuriadas mecanicamente e tratadas com ácido salicílico 5 mM e Raias 35-40: folhas 
tratadas com ácido salicílico 5 mM  e, após 24 horas, injuriadas mecanicamente e 
inoculadas com C. kikuchii. 
 

 
 

Raias 11: IM + C. kikuchii 

Raias 12-16: IM 

Raias 17-20: AS  

 

Raias 21-22: AS 

Raias 23-28: IM + Água 

Raias 29-30: IM + AS 

 

Raias 31-34: IM + AS 

Raias 35-40: AS + IM + C. kikuchii 

Raias 1-6: Água 

Raias 7-10: IM + C. kikuchii 



51 

 

 51 

 específicos para a ciclofilina (banda de 17 kDa),, que seriam usados nas reações de q-

PCR. Nos anexos da presente dissertação estão a sequência nucleotídica e a sequência 

de aminoácidos deduzidos da ciclofilina da soja, estando em destaque os iniciadores 

usados para as análises de q-PCR em tempo real. O alinhamento das sequências 

genômicas utilizado para o desenho dos iniciadores também está mostrado. 

 

6.5.2 - Gene SBTX 27 

 

O desenho dos iniciadores para amplificar especificamente o gene da subunidade 

de 27 kDa da SBTX foi feito a partir da sequência de cDNA obtida por Oliveira (2009). 

Foram encontradas três cópias para o gene da SBTX no genoma da soja, que foram 

alinhadas para o desenho de iniciadores específicos de modo a amplificar a sequência 

depositada por Oliveira (2009). Em anexo, a sequência nucleotídica da subunidade de 

27 kDa da SBTX, assim como a sequência aminoacídica traduzida estão mostradas, 

estando em destaque os iniciadores usados para as análises de q-PCR em tempo real. O 

alinhamento das sequências genômicas utilizado para o desenho dos iniciadores também 

está mostrado. 

 

6.5.3 – Definição da temperatura ideal de anelamento  

 

Para todos os iniciadores, foram feitas PCRs semiquantitativas usando gradiente 

de temperatura (50-60 °C), a fim de verificar a temperatura ideal de anelamento e 

avaliar a especificidade (produção de apenas uma banda). Na Figura 7, encontram-se os 

géis de agarose a 2%, mostrando os resultados obtidos com os diferentes iniciadores, 

frente ao gradiente de temperatura. Para todas as amostras avaliadas, na temperatura de 

55 °C, os iniciadores foram eficientes para produzir o amplicon desejado. Além disso, 

em todos os géis, apenas uma banda foi detectada. As sequências nucleotídicas de todos 

os iniciadores utilizados nas reações de qPCR estão resumidas na Tabela 5.  
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Figura 7 – Eletroforese em gel de agarose (2%) dos produtos de amplificação dos 
genes, usando diferentes temperaturaa (50 a 60 °C), verificada por PCR 
semiquantitativa. FE 5a: amplicons do fator de elongação 1α 5a; FE 5b: amplicons do 
fator de elongação 1α 5b; FE 17: amplicons do fator de elongação 1α 17; Actina: 
amplicons da actina; SBTX 17: amplicons da subunidade de 17 kDa da SBTX; SBTX 
27: amplicons da subunidade de 27 kDa da SBTX 27; PR3: amplicons da quitinase tipo 
1. 
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Tabela 5 - Iniciadores senso e antisenso utilizados na análise da expressão por PCR em 

tempo real 

 

Iniciador* Sequência Amplicon (bp) 

SBTX17FWD 5' ACCGGCGAGAAGGGCGTA 3’ 115 

SBTX17REV 5' TCGCCACCCTGACACATGAAAC 3’  

SBTX27FWD 5' ACTGAGATTCGTATCGCTGG 3’ 115 

SBTX27REV 5' GGTTGTGGCAGAAGTTACTC 3’  

ACTINAFWD 5' GAGCTATGAATTGCCTGATGG 3’ 118 

ACTINAREV 5' CGTTTCATGAATTCCAGTAGC 3’  

FE5AFWD 5' GATTTCATGTAGCCGTAGCC 3’ 182 

FE5AREV 5' ATTTAAGACATCCCTCCTCAG 3’  

FE5BFWD 5' GGATGTCGTTTCTTATGGT 3’ 189 

FE5BREV 5' CAAACACAACACATTAAAACAG 3’  

FE17FWD 5' TTTCTGTACTCTTGTGTCTTCT 3’ 159 

FE17REV 5' ACAAACACAACACATTAAAACAC 3’  

PR3FWD 5' ACCCTCCTCCTGCTTTCTC 3’ 115 

PR3REV 5' GCACTTGGTCTGGATTTG 3’  

*SBTX17: iniciador da banda de 17 kDa; SBTX27: iniciador da banda de 27 kDa; Actina: iniciador da 

actina; FE5A: iniciador do fator de elongação 1α 5A; FE5B: iniciador do fator de elongação 1α 5B; FE17: 

iniciador do fator de elongação 1α 17; PR3: iniciador  da quitinase do tipo 1;  FWD:  Senso (Foward); 

REV: Antisenso (Reverse). 
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6.6 - PCR em tempo real 

 

6.6.1 - Curvas de eficiência das amplificações por PCR em tempo real via 

transcriptase reversa (RT-qPCR), usando iniciadores específicos  

 

Na avaliação da qualidade dos iniciadores selecionados para as análises por RT-

qPCR,  foram verificadas as curvas de eficiência de amplificação usando cinco diluições  

dos cDNAs (1:0, 1:10, 1:100, 1:1000 e 1:10000) (FIGURA 8). Todas as curvas 

apresentaram um único pico de amplificação, confirmando a especificidade do iniciador 

a ser utilizado nos experimentos. Ao serem produzidas essas curvas, dados de Cts 

(Threshold cycle) foram gerados, possibilitando os cálculos da eficiência da 

amplificação e da inclinação (slope) da curva (TABELA 6). De acordo com os dados 

obtidos, a eficiência da amplificação foi próxima de 1, ou seja, de 100%.  

 

6.6.2 - Padronização dos genes de referência para RT-qPCR 

 

Para a normalização dos resultados de RT-qPCR, a estabilidade de quatro genes 

constitutivos da soja: actina e três fatores de elongação, 1α 5a , 1α 5b e 1α 17, foi 

analisada. Com base nas curvas de fusão obtidas (FIGURA 8), os valores de Ct para os 

genes constitutivos foram obtidos, estando representados na Figura 9. Os transcritos 

com menores valores de Ct foram para o gene FE 17 (fator de elongação 1a 17), 

significando que nas amostras analisadas existem mais transcritos para esse gene. Por 

outro lado, os transcritos com maiores valores de Ct foram para o gene da actina, 

indicando que, para as amostras analisadas, o gene constitutivo com menor perfil de 

expressão foi o da actina. 

Dentre os quatro genes avaliados, as análises com o programa geNorm 

consideram o gene FE 5a (fator de elongação 1α 5a) o mais estável, com o valor “M” de 

0,787, seguido pelos genes dos fatores de elongação 1α 5a, 1α 17 e actina. O valor de 

“M” para o gene da actina foi 0,911 (FIGURA 10).  

O programa geNorm também permite calcular o número mínimo de genes a 

serem utilizados como referência para normalização de dados de expressão gênica, 

tendo como parâmetro o valor “V”. É sugerida a utilização de 0,15 como valor de 

exclusão para cada par de genes, ou seja, se os dois genes mais estáveis apresentarem  
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Figura 8 - Curvas típicas obtidas por RT-qPCR na verificação da eficiência das 
amplificações, usando iniciadores específicos. Actina: iniciador da actina; FE5a: 
iniciador do fator de elongação 1α 5a; FE5b: iniciador do fator de elongação 1α 5b; 
FE17: iniciador do fator de elongação 1α 17; SBTX 17: iniciador da banda de 17 kDa 
da SBTX; SBTX 27: iniciador da banda de 27 kDa da SBTX; PR3: iniciador da 
quitinase do tipo 1. 
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Tabela 6 - Cálculos da inclinação (slope) da curva e da eficiência de amplificação 

obtidos na RT-qPCR, usando iniciadores específicos 

 

Iniciador* Inclinação Eficiência 

Actina -3,24 1,04 

FE5a -3,01 1,13 

FE5b -3,79 0,82 

FE17 -3,50 0,95 

SBTX 27 -3,07 1,11 

SBTX17 -3,74 0,85 

PR3 -3,34 0,99 

*Actina: iniciador da actina; FE5a: iniciador do fator de elongação 1α 5a; FE5b: iniciador do fator de 
elongação 1α 5b; FE17: iniciador do fator de elongação 1α 17; SBTX 17: iniciador da banda de 17 kDa 
da SBTX; SBTX 27: iniciador da banda de 27 kDa da SBTX; PR3: iniciador da quitinase do tipo 1. 
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Figura 9 - Valores de Ct (Threshold cycle) dos genes constitutivos analisados para normalização dos dados de expressão gênica de plantas de 
soja submetidas ao tratamento com elicitores abiótico e bióticos. FE 5a: Fator de elongação 1α 5a; FE 5b: Fator de Elongação 1α 5b e FE 17: 
Fator de Elongação 1α 17 
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Figura 10 - Análise da estabilidade de expressão dos quatro genes potenciais de 
referência pelo programa geNorm. Valores de estabilidade de expressão média “M” 
obtidos para cada gene analisado estão indicados. Os genes de referência considerados 
foram: Actina; FE 5a (Fator de elongação 1α 5a); FE 5b (Fator de Elongação 1α 5b) e 
FE 17(Fator de Elongação 1α 17). 
 

 
 
 
 

← Genes menos estáveis → Genes mais estáveis 

0,911 

0,835 

0,800 

0,787 
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um valor V acima de 0,15, é necessária a introdução de mais um gene para utilização na 

normalização de dados de expressão. A adição de genes de referências para posteriores 

análises deve proceder até atingir o valor de 0,15. A Figura 11 mostra os valores V das 

associações feitas, os quais foram acima de 0,15. Dessa forma, foi sugerido pelo 

programa o uso do gene mais estável (menor valor M), ou seja, o gene do fator de 

elongação 1α 5a, para normalização dos experimentos de RT-qPCR.  

 

6.6.3 - Análise de expressão gênica da SBTX por RT-qPCR  
 

O gene da PR3 (quitinase do tipo 1), utilizado como controle positivo da indução 

da resposta de defesa, teve seu nível aumentado em folhas de soja submetidas a 

diferentes tratamentos (FIGURA 12).  Com o ácido salicílico (AS), um aumento de, 

pelo menos, 3,5 vezes foi detectado na expressão desse gene, no período de 6 horas após 

a aplicação do tratamento. Nesse mesmo tempo, foi verificado um aumento na 

expressão da PR3, embora de menor intensidade, no tratamento envolvendo a 

associação de injúria mecânica e ácido salicílico 5 mM (IMAS). Entretanto, foi no 

tratamento envolvendo injúria mecânica e inoculação com esporos do fungo C. kikuchii 

(CK) que o aumento da expressão da PR3 foi mais evidenciado, tendo sido verificado 

nos tempos de 12, 24 e 48 horas após o tratamento. Nesse último caso, após 48 horas, o 

aumento na expressão do gene foi de, aproximadamente, 12 vezes em relação aos 

valores observados em plantas controle (tratadas com água, tempo zero), utilizados 

como calibrador nas análises.  

Ao avaliar a expressão relativa do gene SBTX 27, referente à subunidade de 27 

kDa da toxina, indução da expressão foi observada diante de todos os tratamentos 

(FIGURA 13). Em geral, os tratamentos envolvendo ácido salicílico, sozinho ou 

associado a outros tipos de estresses, resultaram em aumento da expressão do gene 

SBTX 27, tendo sido, em alguns casos, verificados logo após 2 horas do tratamento. 

Porém, foi no tempo de 12 horas após a aplicação dos tratamentos que, de maneira 

geral, houve aumento pronunciado no nível de expressão desse gene. 

Por exemplo, o tratamento envolvendo injúria mecânica associada com ácido 

salicílico (IM+AS) foi o que promoveu a maior expressão do gene SBTX 27, tendo sido 

verificado um incremento de cerca de 100 vezes no tempo de 12 horas, quando 

comparado com o calibrador (água, 0 hora). Indução na expressão do gene SBTX 27  



60 

 

 60 

 
Figura 11 - Valores V, fornecidos pelo programa geNorm, mostrando o número 

mínimo de genes a serem utilizados, dentre os quatro possíveis genes de referência, na 
normalização dos dados de expressão gênica. V2/3 - associação dos dois genes mais 
estáveis; V3/4 - associação dos três genes mais estáveis 
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Figura 12 - Expressão relativa do gene PR3, uma quitinase do tipo 1, que foi utilizado 
como marcador positivo de indução de proteína de defesa, em diferentes tempos após a 
aplicação do tratamentos. O nível de expressão da PR3 foi normalizado em relação ao 
nível de expressão do gene do fator de elongação 1α 5a. As amostras analisadas foram 
oriundas de folhas primárias de soja submetidas aos seguintes tratamentos: Água; 
injúria mecânica e inoculação com o fungo Cercospora kikuchii (2 x 105 esporos/mL) 
(CK); AS: ácido salicílico 5 mM (AS); ácido salicílico 5 mM, injúria mecânica e C. 
kikuchii (ASCK) e injúria mecânica e ácido salicílico 5 mM (IMAS). Os níveis de 
expressão de alguns tratamentos não estão representados na figura, por terem sido 
desconsiderados pelo próprio programa, sob a justificativa de estarem fora dos padrões 
considerados * Diferença estatística (valores de p > 0,05) em relação ao controle (água) 
pelo teste de Dunnett (ANOVA). 
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Figura 13 - Expressão relativa do gene SBTX 27, referente à subunidade de 27 kDa da 
toxina, em diferentes tempos após a aplicação dos  tratamentos. O nível de expressão do 
gene de interesse foi normalizado em relação ao nível de expressão do gene do fator de 
elongação 1α 5a. As amostras analisadas foram oriundas de folhas primárias de soja 
submetidas aos seguintes tratamentos: Água; injúria mecânica e inoculação com o fungo 
Cercospora kikuchii (2 x 105 esporos/mL) (CK); AS: ácido salicílico 5 mM (AS); ácido 
salicílico 5 mM, injúria mecânica e C. kikuchii (ASCK) e injúria mecânica e ácido 
salicílico 5 mM (IMAS) * Diferença estatística (valores de p > 0,05) em relação ao 
controle (água) pelo teste de Dunnett (ANOVA) 
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 também foi verificada quando as folhas primárias foram injuriadas mecanicamente e, 

em seguida, inoculadas com esporos de C.kikuchii (CK), particularmente 12 horas após 

o tratamento, correspondendo a um aumento de cerca de vinte vezes.  

O perfil de expressão do gene SBTX 17, que codifica para a cadeia de 17 kDa da 

toxina, está mostrado na Figura 14. Nas folhas injuriadas mecanicamente e inoculadas 

com a suspensão de esporos do fungo C. kikuchii (CK), um aumento em torno de 10 

vezes  foi  observado  na expressão do gene SBTX 17, quando comparado ao calibrador.  

Esse resultado mostrou a mesma tendência verificada com o gene SBTX 27. Entretanto, 

nos diversos tratamentos envolvendo o ácido salicílico, sozinho (AS) ou associado à 

injúria mecânica (IM + AS) ou à inoculação com fungo (AS + CK), o perfil de 

expressão relativa não seguiu o mesmo padrão observado para o gene SBTX 27. Além 

disso, foi verificado que os níveis de expressão do gene SBTX 17 nos tratamentos 

envolvendo ácido salicílico no tempo de 0 hora, ou seja, imediatamente após a aplicação 

dos tratamentos já se mostraram elevados, com aumentos de 10 a 20 vezes em 

comparação ao calibrador.  

Os dados em conjunto mostram que as subunidades de 17 e 27 kDa da SBTX 

não apresentam o mesmo padrão de expressão, tendo sido verificada uma maior indução 

da subunidade maior da toxina diante dos diferentes tratamentos utilizados. 

 

6.7 - Teor proteico dos extratos totais preparados com folhas primárias de soja, 

submetidas a diferentes tratamentos  

 

O teor total de proteínas extraídas e o rendimento proteico relativos às folhas 

primárias submetidas aos diferentes tratamentos estão mostrados na Tabela 7. Em geral, 

foram encontrados teores médios em torno de 2 mg de proteínas por g de folha, não 

tendo sido verificado grandes diferenças entre os tratamentos.  
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Figura 14 - Expressão relativa do gene SBTX 17, referente à subunidade de 17 kDa da 
toxina, em diferentes tempos após a aplicação dos  tratamentos. O nível de expressão do 
gene de interesse foi normalizado em relação ao nível de expressão do gene do fator de 
elongação 1α 5a. As amostras analisadas foram oriundas de folhas primárias de soja 
submetidas aos seguintes tratamentos: Água; injúria mecânica e inoculação com o fungo 
Cercospora kikuchii (2 x 105 esporos/mL) (CK); AS: ácido salicílico 5 mM (AS); ácido 
salicílico 5 mM, injúria mecânica e C. kikuchii (ASCK) e injúria mecânica e ácido 
salicílico 5 mM (IMAS) * Diferença estatística (valores de p > 0,05) em relação ao 
controle (água) pelo teste de Dunnett (ANOVA). 
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Tabela 7 - Teor proteico dos extratos totais preparados com folhas primárias de soja 

(cultivar IAC-24), submetidas aos diferentes tratamentos 

Tratamentos Tempo  
(h) 

Proteína total  
(mg) 

Rendimento  
(mgP/g folha) 

Água 0 2,67 2,0 
 2 2,21 1,6 
 6 2,86 1,8 
 12 1,26 1,8 
 24 2,41 2,0 
 48 3,67 2,2 
Injúria Mecânica 0 1,58 2,1 
 2 1,47 2,0 
 6 1,13 2,0 
 12 0,99 1,8 
 24 1,84 2,1 
 48 1,58 2,1 
Injúria Mecânica + Água 0 2,74 2,1 
 2 3,06 1,7 
 6 4,82 3,3 
 12 1,44 3,4 
 24 4,50 3,0 
 48 3,05 2,5 
Injúria Mecânica + Cercospora kikuchii 0 3,10 2,5 
 2 3,10 2,5 
 6 1,68 2,5 
 12 1,56 1,9 
 24 5,06 3,6 
 48 4,62 3,0 
Ácido Salicílico 0 6,11 2,9 
 2 3,16 2,4 
 6 7,08 4,0 
 12 4,44 3,1 
 24 1,74 1,6 
 48 4,45 2,3 
Ácido Salicílico + Injúria Mecânica  0 3,15 2,1 
 2 2,13 2,0 
 6 4,19 2,2 
 12 2,92 1,8 
 24 2,53 1,6 
 48 3,76 1,9 
Ácido Salicílico + Injúria Mecânica + 
Cercospora kikuchii 

0 5,30 2,8 

 2 3,12 2,4 
 6 4,82 2,2 
 12 3,11 2,3 
 24 4,85 2,0 
 48 3,82 2,2 
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 6.8 - Perfis eletroforéticos dos extratos totais de folhas primárias de soja submetidas 
a diferentes tratamentos  

 

Os perfis eletroforéticos dos extratos totais foram bem parecidos, apresentando 

bandas proteicas com massas moleculares em diferentes faixas, a maioria delas 

visualizadas independentemente do tratamento aplicado nas folhas primárias (FIGURA 

15). Quando considerada a região de 44 kDa, correspondente à massa molecular da 

SBTX, uma banda proteica foi visualizada na maioria dos extratos analisados. Todavia, 

essa banda de 44 kDa se mostrou mais proeminente nos extratos obtidos de folhas 

primárias submetidas aos tratamentos compreendendo apenas injúria mecânica ou 

injúria mecânica e suspensão de esporos do fungo C. kikuchii ou, ainda, ácido salicílico 

5 mM e, após 24 horas, injúria mecânica e suspensão de esporos do fungo C. kikuchii.  
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Figura 15 - Perfis eletroforéticos em gel de poliacrilamida (12,5%) dos extratos totais 
de folhas primárias de soja coletadas em diferentes tempos após a aplicação dos 
tratamentos. Em cada poço, foram aplicados em média 10 µgP. M: Marcadores de 
massa molecular. A seta vermelha indica a posição da SBTX (44 kDa).  
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7 - DISCUSSÃO 

 

A toxina da soja, denominada SBTX, é uma proteína que foi isolada de sementes 

de soja, tendo sido, também, detectada em outros tecidos dessa planta, incluindo raiz, 

caule e folhas (SIEBRA, 1998; SIEBRA, 2004; VASCONCELOS et al., 2008). A 

denominação de toxina advém da capacidade dessa proteína de induzir convulsões 

tônico-clônicas e morte quando injetada por via endovenosa ou intraperitoneal em 

camundongos. Há indícios, entretanto, que o efeito neurotóxico da SBTX, assim como 

de outras toxinas de plantas, em modelos animais experimentais (mamíferos) mantém 

correlação direta com o seu papel fisiológico endógeno. Nesse contexto, tem sido 

proposto que a SBTX esteja envolvida na defesa vegetal contra diferentes agressores. 

Dentre os dados a favor dessa suposição podem ser ressaltadas sua toxicidade para 

insetos pragas e fungos fitopatogênicos, bem como sua indução em sementes após 

serem tratadas com ácido jasmônico (SIEBRA, 2004; MORAIS, 2007; MORAIS 2010; 

MORAIS et al., 2010). De fato, uma característica das proteínas de defesa é o aumento 

na expressão dos genes que as codificam e, consequentemente, de seus níveis teciduais 

quando plantas são submetidas ao estresse. Nesse sentido, muito ainda precisa ser 

esclarecido em relação ao comportamento da SBTX em plantas de soja submetidas a 

diferentes tipos de estresse, particularmente se essa abordagem incluir outro órgão 

vegetal, que não seja a semente.  

A SBTX é uma proteína com massa molecular aparente de 44 kDa, constituída 

por duas subunidades, uma de 27 kDa e outra de 17 kDa (VASCONCELOS et al., 

2008). Segundo Oliveira (2009), essas subunidades que a compõem são codificadas por 

genes diferentes, tendo levantado duas hipóteses para justificar a relação entre elas. A 

primeira sugere que, mesmo sendo codificados por genes de cromossomos diferentes, 

esses poderiam sofrer splicing, que ao serem traduzidos levariam à montagem da 

proteína nativa. Já a segunda hipótese pressupõe que estes genes produzem cadeias 

polipeptídicas de tamanhos distintos, que sofrem mudanças pós-traducionais e, 

posteriormente, interação dentro das células. Também foi observado que a sequência de 

aminoácidos deduzida da subunidade de 27 kDa da SBTX possui sítios de interação 

com fosfatos e glicanos, o que corrobora com a hipótese de que essa subunidade sofre 

modificação pós-traducional (OLIVEIRA, 2009). 
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Apesar dos dados preliminares acerca da indução da SBTX nas sementes, após o 

seu tratamento com ácido jasmônico, até o presente trabalho era desconhecido o perfil 

de expressão gênica dessa proteína em folhas, particularmente quando avaliados os 

genes de cada subunidade frente a diferentes condições de estresse. Assim, na busca de 

informações que sinalizassem a possibilidade das subunidades de 17 e 27 kDa da SBTX 

de serem induzidas, simultaneamente ou não, foi feito um alinhamento prévio dos 

promotores de seus respectivos genes, a fim de verificar a presença de sequências com 

potencial de indução em situações de estresse. No alinhamento, foi observada uma 

região idêntica de 15 pb entre as sequências, que se tratava de uma região CATA-BOX, 

presente em todos os promotores, provavelmente não estando relacionada com a 

indução mediada por estresse. Ainda que a avaliação realizada não tenha indicado 

sequências com potencial de indução, é consenso que o conhecimento desse perfil, ou 

seja, se os genes sofrem expressão simultânea ou diferenciada frente a essas condições, 

é importante para o entendimento de como essa proteína assume sua estrutura 

tridimensional e atua na defesa da planta. Dessa forma, o presente trabalho teve como 

proposta a avaliação do perfil de expressão dos genes que codificam para as 

subunidades de 17 e 27 kDa da SBTX, quando folhas de plantas de soja foram 

submetidas ao tratamento com elicitores biótico e abiótico, fungo Cercospora kikuchii e 

ácido salicílico, respectivamente, isolados ou em conjunto.  

Para alcançar os objetivos pretendidos, a primeira etapa desse trabalho consistiu 

no estabelecimento das condições de plantio da soja em casa de vegetação. A primeira 

tentativa consistiu na utilização dos solos disponíveis no Campus do Pici da UFC, para 

o plantio da soja, a qual não resultou no desenvolvimento de plantas saudáveis, mesmo 

quando foram incorporados de adubos orgânicos ou soluções nutritivas (solução de 

Hoagland). Os principais problemas encontrados foram amarelão e necrose foliares e 

atraso nos estágios de desenvolvimento da planta. O cultivar de soja IAC-24, utilizado 

nesse trabalho, é bem adaptado às condições edafoclimáticas existentes nos estados de 

São Paulo e Minas Gerais (MIRANDA et al., 2003). Porém, no Ceará, essas condições 

ambientais são bastante diferentes, o que pode ter contribuído para o surgimento dos 

problemas citados. Por outro lado, tem sido verificado que a grande maioria das 

espécies vegetais se adapta bem ao plantio sem solo ou hidropônico. Além disso, foi 

desenvolvida por Hoagland e Arnon (1950) uma solução nutritiva completa e 

balanceada, a partir da qual adaptações podem ser introduzidas para cada cultura, 
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possibilitando a absorção direta de todos os nutrientes através das raízes, em 

quantidades suficientes ao requerimento da planta (COMETTI et al., 2006). Tendo 

como base essas prerrogativas, testes preliminares foram realizados em sistema de 

hidroponia e utilizando a solução de Hoagland, que resultaram no crescimento das 

plantas de soja de forma saudável, homogênea e adequado para a aplicação dos 

tratamentos. Várias espécies já foram cultivadas em hidroponia de modo a assegurar a 

disponibilidade de nutrientes no decorrer do desenvolvimento de plantas, como a soja 

(BALESTRASSE et al., 2010, FINGER-TEIXEIRA et al., 2010), ervilha (Pisum 

sativum) (PANDOLFI et al., 2012) e  feijão caupi (Vigna unguiculata) (COSTA et al., 

2010). 

Tendo sido alcançado sucesso no plantio da soja, ênfase passou a ser dada ao 

desenho dos iniciadores necessários para a amplificação dos genes das subunidades de 

17 e 27 kDa da SBTX. Para tanto, a sequência NH2-terminal da subunidade de 17 kDa 

da toxina foi utilizada na busca de ESTs (Expressed Sequence Tags) no NCBI (National 

Center for Biotechnology Information). Foi encontrada uma identidade de 96% dessa 

subunidade com a ciclofilina da soja, sendo esta proteína assumida como molde para 

busca de genes possuidores de identidade com a subunidade de 17 kDa.  Os genes com 

similaridade foram alinhados de modo a favorecer o desenho de iniciadores específicos 

para a ciclofilina, que seriam usados nas reações de q-PCR. No desenho de iniciadores 

específicos para a amplificação do gene da subunidade de 27 kDa, foi utilizada como 

molde a sequência de cDNA obtida por Oliveira (2009). PCRs semiquantitativas 

comprovaram a especificidade dos iniciadores obtidos. 

Além dos genes alvos (genes das subunidades de 17 e 27 kDa da SBTX) a serem 

analisados, também foram selecionados quatro genes referentes a proteínas constitutivas 

da soja, para a normalização dos resultados obtidos por qRT-PCR. Genes de referência 

ideais devem apresentar níveis de expressão constantes em toda planta e não ter seus 

perfis de expressão influenciados por tratamentos exógenos (HU et al., 2009). Um dos 

genes utilizados foi o da actina e os outros foram referentes a três isômeros do fator de 

elongação 1α,  estando a utilização de tais genes em consonância com muitos trabalhos 

científicos já conduzidos (PINHEIRO et al., 2009; COSTA et al., 2010; ESTEBAN-

GARCÍA et al., 2010; UPCHURCH; RAMIREZ, 2010; MARONICHE et al., 2011; 

PERRONE et al., 2011; REMANS et al., 2012; TANG et al., 2012).   
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Adicionalmente, transcritos para o gene específico da quitinase tipo 1 foram 

analisados. Nesse caso, a quitinase foi utilizada como marcador de resposta de indução 

de defesa em folhas de soja, com base em dados já relatados na literatura. Por exemplo, 

essa proteína foi usada como marcador de defesa nas análises realizadas em cultivares 

de soja apresentando níveis diferenciados de resistência ao fungo Phytophthora sojae 

(VEGA-SÁNCHEZ et al., 2005). Ainda com soja, foi verificado que plantas infectadas 

com o fungo Cercospora kikuchii também apresentaram níveis mais altos de quitinase 

tipo 1 (PR3), quando comparadas àquelas não infectadas (UPCHURCH; RAMIREZ, 

2010). Acúmulo de transcritos de quitinase também foi observado em trigo, quando 

suas folhas foram infectadas com o fungo Tilletia laevis, em relação às plantas não 

inoculadas (LU et al., 2006). Dessa forma, os dados obtidos no presente estudo 

corroboram os dados anteriores, uma vez que foi detectado aumento de transcritos 

codificantes da quitinase tipo 1 em folhas de soja, particularmente quando inoculadas 

com C. kikuchii  (2 x 105 esporos/mL). 

Os perfis de expressão dos genes SBTX 27 e SBTX 17, referentes às 

subunidades de 27 e 17 kDa da SBTX, respectivamente, foram avaliados quando folhas 

de plantas de soja foram tratadas com diferentes elicitores. O gene SBTX 27 teve sua 

expressão induzida em todos os tratamentos, independentemente da natureza do elicitor. 

Porém, foi após 12 horas da aplicação dos tratamentos que o nível de expressão desse 

gene foi mais pronunciado, tendo sido observado um incremento da ordem de 100 vezes 

no tratamento envolvendo injúria mecânica associada com ácido salicílico. Esse 

composto é um hormônio vegetal que exerce importante papel na defesa de plantas 

contra diferentes tipos de estresses bióticos e abióticos, através de mecanismos 

morfológicos, fisiológicos e bioquímicos (WAR et al., 2011). Proteínas de defesa 

podem ser induzidas em resposta aos eventos de sinalização mediados pelo ácido 

salicílico (ENYEDI et al., 1992; ALVEREZ, 2000). Por exemplo, plantas de grão de 

bico (Cicer arietnum L.), tratadas com diferentes concentrações de ácido salicílico, 

apresentaram níveis aumentados de peroxidases e polifenoloxidases (WAR et al., 2011). 

Rao e colaboradores (2012) trataram cotilédones de pepino com ácido salicílico e 

observaram que proteínas envolvidas nas reações oxidativas e fotossíntese foram 

induzidas, favorecendo a resistência e o crescimento da planta. Além disso, o ácido 

salicílico foi capaz de promover maior resistência a doenças causadas por diferentes 

patógenos (SHIRASU et al., 1997). Plantas de Phaseolus vulgaris, previamente tratadas 
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com ácido salicílico, apresentaram maior resistência ao vírus da necrose do tabaco, 

quando comparadas àquelas não tratadas (FAHEED; MAHMOUD, 2006). O tratamento 

de plantas de batata (Solanum tuberosum L.) com ácido salicílico também promoveu 

uma redução de 73% nos sintomas decorrentes da infecção pelo fungo Rhizoctonia 

solani (HADI; BALALI, 2010). No presente trabalho, o tratamento com ácido salicílico 

parece ter prevenido as plantas de soja da infecção pelo fungo C. kikuchii, uma vez que 

não foram detectados sintomas visuais indicativos do estabelecimento da doença 

conhecida como crestamento foliar.  

Indução na expressão do gene SBTX 27 também foi verificada quando as folhas 

primárias foram injuriadas mecanicamente e, em seguida, inoculadas com esporos de 

C.kikuchii (CK), particularmente 12 horas após o tratamento, correspondendo a um 

aumento de cerca de vinte vezes. Patógenos ou moléculas advindas destes organismos 

também podem induzir a defesa em plantas. Jung e colaboradores (2011) mostraram que 

duas bacteriocinas (17 e F4), purificadas de Bacillus strains, foram capazes de estimular 

enzimas relacionadas com a defesa em plântulas de soja. Enzimas como a fenilalanina 

amônio liase, peroxidase, peroxidase alternativa e superóxido dismutase tiveram suas 

atividades aumentadas quando as plântulas foram tratadas com essas duas moléculas 

elicitoras. Morán-Diez e colaboradores (2012) analisaram o transcriptoma de 

Arabidopsis thaliana 24 horas após a incubação da planta com o fungo Trichoderma 

harzianum e verificaram a expressão diferencial de genes envolvidos na resposta 

oxidativa e, também, na resposta da planta a estresses. Boava e colaboradores (2011) 

analisaram o transcriptoma de Poncirus trifoliata em cultivares resistente e suscetível ao 

fungo Phytophthora parasítica e verificaram que os transcritos para proteínas de defesa 

como quitinases, chalcona sintase, fenilalanina amonio liase, lipoxigenase e peroxidase 

eram significativamente maiores no cultivar resistente ao fungo. 

Similarmente, o gene SBTX 17 foi induzido por vários tratamentos, porém o seu 

perfil de expressão foi diferente do observado para o gene SBTX 27, quando 

considerados o tempo e o nível. Como relatado anteriormente, a subunidade da SBTX 

codificada por esse gene é uma molécula do tipo ciclofilina (ciclofilina-like). 

Ciclofilinas são proteínas envolvidas no enovelamento de proteínas e podem ter seus 

níveis alterados quando em condições de estresse. Godoy e colaboradores (2000) 

analisaram a indução de transcritos de ciclofilina em plantas de soja submetida à injúria 

mecânica e à inoculação com o fungo Fusarium solani. As plantas injuriadas 
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mecanicamente apresentaram maior nível de transcritos da ciclofilina, quando 

comparadas àquelas não injuriadas. Porém, nos grupos submetidos ao tratamento 

associando injúria mecânica e fungo, o nível de transcritos foi ainda maior do que 

naquele observado apenas com a injúria. Contrariamente, em folhas tratadas com ácido 

salicílico, não foi observado aumento expressivo no nível de transcrito da ciclofilina da 

soja. Entretanto, indução do gene codificante para essa proteína foi verificada em 

plantas tratadas com os ácidos jasmônico e abcísico, sugerindo ser um efeito resultante 

da injúria causada durante a penetração do fungo. No presente trabalho, o gene referente 

à subunidade de 17 kDa apresentou níveis aumentados nos tratamentos envolvendo 

injúria mecânica, tenha sido essa associada à inoculação com C. kikuchii ou aplicação 

do ácido salicílico. Contudo, quando o tratamento envolveu apenas o ácido salicílico, os 

níveis dos transcritos do gene SBTX 17 variaram muito nos diferentes tempos 

analisados. Se consideradas as últimas 36 horas do experimento, por exemplo, parece 

ter havido indução da subunidade de 17 kDa. Porém, isso é apenas uma suposição, visto 

que mesmo no tempo zero o nível dos transcritos do gene SBTX 17 já era elevado, 

sugerindo uma natureza constitutiva para a subunidade de 17 kDa. 

Embora ambos os genes codificantes para as duas subunidades da SBTX tenham 

respondido aos diferentes tratamentos utilizados, indução mais acentuada foi detectada 

para a subunidade de 27 kDa da toxina. Assim, é possível que essa subunidade seja a 

porção da molécula da toxina diretamente relacionada com o papel de defesa contra 

agressores, dentre eles fungos patogênicos. Porém, a união com a subunidade de 17 

kDa, que apresenta alta similaridade com ciclofilinas, pode ser fundamental para o 

enovelamento da SBTX, de modo que esta possa desempenhar sua função biológica. 

Esse perfil de expressão diferenciado fundamenta a hipótese de Oliveira (2009), de que 

as subunidades que compõem a SBTX sofrem processamentos pós-traducionais, como 

já colocado anteriormente.  

 Na tentativa de avaliar se a expressão da proteína SBTX estaria compatível 

com o aumento dos níveis de transcritos verificados, os extratos proteicos das folhas 

primárias submetidas aos diferentes tratamentos foram analisados por eletroforese em 

gel de poliacrilamida. Ainda que os perfis eletroforéticos não tenham sido muito nítidos, 

particularmente por conta da forte pigmentação decorrente da clorofila, uma banda 

proteica na região de 44 kDa foi visualizada na maioria dos extratos analisados, em 

particular naqueles obtidos de folhas primárias que sofreram injúria mecânica, associada 
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ou não à inoculação com o fungo C. kikuchii e ao tratamento prévio com o ácido 

salicílico. Tais dados sugerem que a ativação gênica decorrente da ação dos elicitores 

resultou, de fato, no aumento da síntese de SBTX. Estudos prévios realizados por nosso 

grupo de pesquisa respaldam essa suposição. Morais (2010) verificou indução da SBTX 

em folhas de soja injuriadas mecanicamente, cujo acréscimo, após 24 horas, foi de, 

aproximadamente, seis vezes em relação às folhas não injuriadas. Essa indução se 

manifestou, inclusive, de forma sistêmica. Outra toxina também presente na soja, 

denominada Gm-TX, também foi induzida em folhas injuriadas mecanicamente, porém 

de forma menos expressiva (OLIVEIRA, 2009).  

Uma forma mais precisa que poderia ser usada na certificação da expressão de 

SBTX em folhas seria através do uso de ferramentas proteômicas, a exemplo de muitas 

análises envolvendo proteínas relacionadas com a tolerância/resistência a estresses 

abióticos e bióticos. Xu e colaboradores (2006), pesquisando o perfil proteico de folhas 

de soja por eletroforese bidimensional (2D) e sequenciamento por MALDI-TOF MS, 

observaram que das 260 proteínas encontradas apenas 116 foram identificadas. Destas, 

5,56% eram proteínas relacionadas à defesa da planta. Ma e colaboradores (2012) 

compararam, através de eletroforese 2D, dois cultivares de soja com diferentes graus de 

suscetibilidade ao estresse salino. Dos 800 spots obtidos, houve uma diferença de 91 

spots entre o cultivar resistente e o suscetível. Destes, 78 foram identificados como 

sendo proteínas relacionadas à defesa, transdução de sinal, biossíntese de metabólitos 

secundários e modificação na parede celular.  

A abordagem proteômica com foco na identificação de proteínas de defesa 

induzidas em diferentes condições de estresse vai além da soja, envolvendo várias 

outras espécies vegetais. A inoculação de folhas de morango com Colletotrichum 

fragariae levou ao aumento do número de spots proteicos de 925 (controle) para 1350. 

Das 49 proteínas identificadas, 6% delas eram relacionadas a processos antioxidantes, 

importantes na defesa de plantas (FANG et al., 2012). Em folhas de Medicago 

truncatula submetidas a estresse por injúria mecânica, foram identificadas 19 proteínas 

que não estavam presentes nas plantas controle, dentre elas superóxido dismutase, 

peroxidase e proteínas do tipo germininas (oxalato oxidase), além de quitinase e 

glucanase (SOARES et al., 2011). Em folhas de cultivares de arroz suscetível e 

resistente à murcha bacteriana, infectadas com Pseudomonas solanacearum, foi 

observada a expressão de várias proteínas de defesa somente na cultivar resistente. Em 
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adição, o tratamento do cultivar suscetível com ácido salicílico promoveu a expressão 

de proteínas de defesa (AFRO et al., 2009). 
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8 - CONCLUSÕES 

 

No presente trabalho foi observado que os genes que codificam as subunidades 

de 17 e 27 kDa da SBTX são ambos induzidos por fatores biótico e abiótico, porém 

apresentando perfis de expressão diferenciados, prevalecendo a indução da subunidade 

maior da toxina. Esses dados complementam aqueles obtidos por nosso grupo de 

pesquisa, colocando a SBTX no patamar das proteínas relacionadas à defesa, ativa 

contra pragas.  
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ANEXO A - Alinhamento dos genes da ciclofilina encontrados no genoma da soja. 
Negrito - os primers específicos utilizados para PCR em tempo real. 
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Continuação. 
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ANEXO B - Sequências nucleotídica e aminoacídica da ciclofilina da soja (Gm11). 

Negrito - os primers específicos utilizados para PCR em tempo real. 
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ANEXO C - Alinhamento dos genes da SBTX. Negrito - os primers específicos 
utilizados para PCR em tempo real. 
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ANEXO D - Sequências nucleotídicas e aminoacídicas do gene EC24. Negrito – 

primers específicos utilizados na PCR em tempo real. 
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ANEXO E - Curvas de eficiência dos primers: Actina; FE17 – fator de elongação 1-α 
17; FE5a - fator de elongação 1-α 5a; FE5b - fator de elongação 1-α 5b. 
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ANEXO F - Curvas de eficiência dos primers: EC24 – SBTX banda 27; Ciclo17 – 
ciclofilina; PR3 – quitinase tipo 1. 
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