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RESUMO 

 

Interação do AtRALF1 com o receptor quinase1 associado ao BRI1 (BAK1) 

 

 Os peptídeos hormonais vegetais, que vêm sendo caracterizados em plantas 
desde a década de 90, podem estar relacionados com defesa, reprodução, 
crescimento e desenvolvimento de plantas. O peptídeo RALF (Rapid Alkalinization 
Factor), ubíquo no reino vegetal, está envolvido com o desenvolvimento de plantas. 
Em arabidopsis há 37 genes que codificam peptídeos RALF (AtRALFs). A isoforma 
mais estudada é a AtRALF1, a qual regula de maneira negativa a expansão celular, 
inibindo o crescimento de raiz primária e o alongamento de hipocótilo quando 
aplicado exogenamente. Recentemente, demonstrou-se a existência de uma relação 
antagônica entre AtRALF1 e a via de brassinosteróides (BRs) no desenvolvimento 
de raízes. Quando mutantes da via de sinalização do BR foram avaliados quanto a 
sua resposta ao peptídeo AtRALF1, descobriu-se que mutantes para o receptor 
quinase1 associado ao BRI1 (bak1) são insensíveis a AtRALF1. Experimentos 
utilizando o sistema de duplo híbrido em levedura, a co-imunoprecipitação e a 
indução de genes marcadores em mutantes bak1 foram realizados e confirmaram o 
envolvimento da proteína BAK1 na percepção do peptídeo. Plantas transgênicas que 
superexpressam AtRALF1 apresentam um fenótipo semi-anão, no entanto, quando 
as mesmas foram cruzadas com o mutante bak1, suas progênies apresentaram um 
fenótipo similar ao de plantas selvagens. Ainda, quando plantas deste cruzamento 
foram novamente cruzadas com plantas selvagens, plantas com fenótipo semi-anão 
foram observadas na prole. Ensaios de ligação usando o peptídeo AtRALF1 
marcado com éster de acridínio foram realizados e mostraram que em mutantes 
bak1, a ligação do AtRALF1 é menor em aproximadamente 30% quando comparada 
com plantas selvagens. Os dados obtidos mostram que a proteína BAK1 interage 
fisicamente com o AtRALF1, está envolvida na percepção do peptídeo, é essencial 
para a inibição do crescimento da raiz primária causada pelo AtRALF1 e é 
necessária para a indução dos genes responsivos ao AtRALF1.     
 

Palavras-chave: Peptídeo hormonal; RALF; Brassinosteróides; BAK1; Expansão               
         celular; Inibição do crescimento radicular 
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ABSTRACT 

 

Interaction of AtRALF1 with the BRI1-associated receptor kinase1 (BAK1) 

 

 The plant peptides, which have been characterized in plants since the 90's, 
can be related to defense, reproduction, growth and development of plants. The 
RALF (Rapid Alkalinization Factor) peptide, ubiquitous in the plant kingdom, is 
related to the development of plants. In arabidopsis plants, there are 37 genes 
encoding RALF peptides (AtRALFs). AtRALF1 is the most studied isoform, which 
negatively regulate cell expansion, inhibiting primary root growth and hypocotyl 
elongation when it is applied exogenously. Recently, an antagonistic relationship 
between AtRALF1 and the brassinosteroids (BRs) to control root development had 
been demonstrated. When the response of mutants related to the BR signaling 
pathway to AtRALF1 peptide was investigated, it was found that mutants lacking the 
BRI1-associated receptor kinase1 (bak1) are insensitive to AtRALF1. Experiments 
using the two-hybrid system in yeast, co-immunoprecipitation, and the induction of 
marker genes in bak1 mutants were carried out, and confirmed the involvement of 
the BAK1 protein in the perception of AtRALF1 peptide. Transgenic plants 
overexpressing AtRALF1 are semi-dwarf. However, when those transgenic plants 
were crossed with bak1 mutant, their progeny showed a wild-type phenotype. 
Besides, when plants from this progeny were crossed again with wild-type plants, 
semi-dwarf phenotype plants were obtained in the offspring. Binding assays using 
AtRALF1 labeled with acridinium-ester were performed, and showed that in bak1 
mutants, the AtRALF1 binding was reduced approximately 30% when compared to 
wild-type plants. All data indicate that BAK1 protein interacts physically with 
AtRALF1, it's involved with the peptide perception, essential for the primary root 
growth inhibition caused by AtRALF1, and required to the induction of genes 
responsive to AtRALF1.  
 

Keywords: Hormonal peptide; RALF; Brassinosteroids; BAK1; Cell expansion;  
        Inhibition of root growth 
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LISTA DE ABREVIATURA E SÍMBOLOS E SEUS RESPECTIVOS SIGNIFICADOS 
 

Abreviação ou símbolo Significado 

BR Brassinosteróide 

BL Brassinolide 

E Einstein 

°C Graus Celsius 

L Litro 

d  Dia 

h  Hora 

min  Minuto 

s  Segundo 

Ω Ohm 

F Farad 

kV  kilovolt 

g  Grama 

x g Aceleração da gravidade 

rpm  Rotação por minuto 

U  Unidade 

ABS  Absorbância 

~ Aproximadamente 

kDa Kilodalton 

Psi  libra força por polegada quadrada 

OD Densidade óptica  

V Volts 

M Mol 

m metro  

HPLC Cromatografia líquida de alta performance  

URL Unidade Relativa de Luminescência 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 RALF (Rapid ALkalinization Factor) é um peptídeo hormonal vegetal que está 

envolvido com a regulação da expansão celular (MATOS et al., 2008; MINGOSSI et 

al., 2010; HARUTA et al., 2014, BERGONCI et al., 2014). A expansão celular, 

essencial para o desenvolvimento vegetal, é um aumento no tamanho celular que 

ocorre devido à expansão do vacúolo, aumento da pressão de turgor e síntese e 

deposição de novos componentes da parede celular existente (COSGROVE, 2005). 

Outros hormônios tais como a auxina, giberelina, etileno, citocinina e 

brassinosteróide (BR) também regulam o tamanho e a proliferação de células 

(HEPWORTH; LENHARD, 2014). 

 AtRALF1 e BR relacionam-se de forma antagônica (BERGONCI et al., 2014; 

BERGONCI; SILVA-FILHO; MOURA, 2014). Plantas que superexpressam AtRALF1 

são insensíveis a BR; além disso, o tratamento de plantas com AtRALF1 induz os 

genes reprimidos por BR, CONSTITUTIVE PHOTOMORPHISM AND DWARFISM 

(CPD) e DWARF4 (DWF4), e reprime o gene induzido por BR, EXPANSINA A5 

(BERGONCI et al., 2014; BERGONCI; SILVA-FILHO; MOURA, 2014). Quando 

plantas são tratadas com AtRALF1 e BR simultaneamente, a expressão de genes 

responsivos ao peptídeo diminui, indicando que ambas as vias podem estar 

competindo por componentes em comum (BERGONCI et al., 2014). 

 Tal relação antagônica entre AtRALF1 e BR levou a uma investigação de 

outros componentes da via de resposta a BR que poderiam ser afetados por 

AtRALF1. Para isso, avaliando-se a resposta de mutantes da via de sinalização do 

BR ao peptídeo AtRALF1, descobriu-se que mutantes para a proteína quinase1 

associada ao BRI1 (bak1) são insensíveis ao efeito inibitório do AtRALF1 em raízes.   

 Assim, este trabalho teve como principal objetivo investigar através de 

ferramentas genéticas e bioquímicas uma interação entre as proteínas AtRALF1 e 

BAK1. Analisou-se o papel de BAK1 no mecanismo de ação do AtRALF1 buscando 

uma melhor compreensão da relação entre o peptídeo hormonal AtRALF1 e o 

hormônio brassinosteróide, principalmente no que diz respeito a ambos utilizarem a 

proteína BAK1 como parte integrante do mecanismo de percepção.     
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Interação dos hormônios vegetais clássicos com seus receptores 

 

 Plantas desenvolveram mecanismos para perceberem sinais externos e 

integrá-los a vias de sinalização endógenas, coordenando assim o desenvolvimento. 

Hormônios vegetais são reguladores essenciais do desenvolvimento de plantas, 

relacionados com respostas a uma ampla variedade de estímulos externos.  

 Ferramentas genéticas e bioquímicas vêm sendo amplamente usadas a fim 

de desvendar como diferentes estímulos hormonais são percebidos pelas plantas. 

Receptores para os hormônios clássicos auxina, citocinina, giberelina, etileno e 

ácido abscísico já são conhecidos na planta modelo arabidopsis.  

 O hormônio vegetal auxina é considerado um regulador essencial para muitos 

aspectos do crescimento e desenvolvimento (ZHAO, 2010). Já se sabe de três 

receptores independentes para auxina, explicando assim a grande variedade de 

respostas a este hormônio. Um dos receptores mais estudados é o TRANSPORT 

INHIBITOR RESISTANT1, TIR1 (DHARMASIRI; DHARMASIRI; ESTELLE, 2005; 

KEPINSKI; LEYSER, 2005). TIR1 é uma proteína F-box identificada como uma sub-

unidade de um complexo ubiquitina E3 ligase, denominado SKP-Cullin F-box, SCF 

(RUEGGER et al., 1998). A auxina promove a ligação entre o TIR1 com proteínas da 

família AUXIN/INDOLE ACETIC ACID (Aux/IAA), o que resulta na ubiquitinação 

dessas proteínas, posteriormente degradadas no proteassoma 26S (TAN et al., 

2007; CALDERON et al., 2012). A degradação das Aux/IAA promove a liberação dos 

fatores de transcrição AUXIN RESPONSE FACTORS (ARFs), que irão promover a 

transcrição de genes responsivos a auxina (GUILFOYLE; HAGEN, 2007).     

 O segundo receptor da auxina em arabidopsis é a proteína S-PHASE 

KINASE-ASSOCIATED PROTEIN 2A, SKP2A (JURADO et al., 2010). A SKP2A é 

também um regulador do ciclo celular e, sob altas concentrações de auxina, está 

envolvida com a degradação de pelo menos dois fatores do ciclo celular: DPB e 

E2FC (DEL POZO et al., 2006; JURADO et al., 2008).  

  Um terceiro receptor para auxina seria a AUXIN BINDING PROTEIN1 (ABP1), 

uma proteína solúvel localizada principalmente no retículo endoplasmático, que se 

liga a auxina e é tida como responsável por mediar respostas rápidas, não 

transcricionais, à auxina (SAUER; KLEINE-VEHN, 2011; XU et al., 2014). Contudo, 
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recentemente foi mostrado que ABP1 não é necessária para a sinalização da auxina 

e tão pouco o desenvolvimento vegetal é afetado em plantas que não possuem 

ABP1 (GAO et al., 2015). Estes novos resultados demandam uma revisão sobre o 

papel da ABP1 na percepção da auxina. 

 A citocinina é um importante regulador do desenvolvimento radicular em geral 

(CARY; LIU; HOWELL, 1995). Este hormônio é percebido pelos receptores 

ARABIDOPSIS HISTIDINE KINASE2, 3 e 4 [(AHK2, AHK3 e AHK4 ou 

WOODENLEG (WOL)/ CYTOKININ RESPONSE1 (CRE1)], pertencentes a uma 

família de receptores transmembrana do tipo histidina quinase (HWANG; SHEEN 

2001; INOUE et al., 2001; RIEFLER et al., 2006), localizados na membrana 

plasmática e no retículo endoplasmático (SHI; RASHOTTE, 2012; NONGPIUR et al., 

2012). 

 A giberelina é essencial em diversos processos de desenvolvimento, incluindo 

o desenvolvimento de raiz, alongamento de órgãos e o controle no florescimento 

(YAMAGUCHI et al., 2008). O receptor da giberelina, GID1, foi descoberto 

primeiramente em arroz, através de um estudo de mutantes, em que o mutante 

gibberellin-insensitive dwarf1 (gid1) mostrou ser completamente insensível ao 

tratamento com giberelina (UEGUCHI-TANAKA et al., 2005). GID1 é uma proteína 

solúvel localizada no núcleo (UEGUCHI-TANAKA et al., 2005). Em arabidopsis, 

foram encontrados três genes ortólogos, GID1a, GID1b e GID1c (NAKAJIMA et al. 

2006). O triplo mutante gid1a-c é completamente insensível ao tratamento com 

giberelina (GRIFFITHS et al., 2006). Também foi descoberto que o receptor GID1 

interage com as proteínas DELLA na presença do hormônio (UEGUCHI-TANAKA et 

al., 2005; NAKAJIMA et al. 2006; GRIFFITHS et al., 2006). As proteínas DELLA 

regulam negativamente as respostas a giberelina, interagindo com os fatores de 

transcrição PHYTOCHROME-INTERACTING FACTOR3 e 4 (PIF3 e PIF4) e os 

sequestrando para complexos inativos (DE LUCAS et al., 2008; FENG et al., 2008). 

O acúmulo de giberelina desestabiliza as proteínas DELLA, liberando os fatores de 

transcrição PIF3 e PIF4 para ativarem a transcrição de seus genes alvo.   

 O etileno é um hormônio vegetal gasoso requerido para vários processos 

como germinação de sementes, senescência foliar, amadurecimento de frutos, 

abscisão e respostas a estresses abióticos e bióticos (ABELES et al., 2004). Estudos 

com mutantes revelaram que este hormônio é percebido por 5 receptores presentes 

na membrana do retículo endoplasmático (CHEN; ETHERIDGE; SCHALLER, 2005; 
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STEPANOVA et al., 2005; HALL; SHAKEEL; SCHALLER, 2007) que apresentam 

alta similaridade de sequência ao sistema regulatório de dois componentes 

bacteriano (WANG et al., 2006; HALL; SHAKEEL; SCHALLER, 2007). Os receptores 

são: ETHYLENE RESPONSE SENSOR1 (ERS1), ETHYLENE RESPONSE 

SENSOR2 (ERS2), ETHYLENE RECEPTOR1 (ETR1), ETHYLENE RECEPTOR2 

(ETR2) e ETHYLENE INSENSITIVE4 (EIN4). Os mesmos atuam como reguladores 

negativos da sinalização do etileno (HUA; MEYEROWITZ, 1998; QU et al., 2007). Na 

ausência do etileno, os receptores reprimem as respostas a este hormônio através 

da proteína quinase CONSTITUTIVE TRIPLE RESPONSE1, CTR1 (Kieber et al., 

1993); mas quando o etileno está presente, os receptores deixam de reprimir estas 

respostas (CHEN; ETHERIDGE; SCHALLER, 2005; HALL; SHAKEEL; SCHALLER, 

2007). A proteína repressora CTR1 age reprimindo o regulador positivo ETHYLENE 

INSENSITIVE2, EIN2 (ALONSO et al., 1999). EIN2 transmite o sinal de etileno para 

fatores de transcrição específicos, que irão ativar a expressão de genes responsivos 

ao etileno (SOLANO et al., 1998). 

 O ácido abcísico (ABA) regula respostas adaptativas ao estresse hídrico em 

plantas (CUTLER et al., 2010; KIM et al., 2010), além de participar de vários 

processos fisiológicos durante o desenvolvimento, tais como embriogênese, 

desenvolvimento e dormência de sementes (FINKELSTEIN et al., 2008). O modelo 

atual propõe que os receptores do ABA são as proteínas solúveis PYRABACTIN 

RESISTANCE1 (PYR)/ PYR1-like (PYL)/ REGULATORY COMPONENT OF ABA 

RECEPTOR (RCAR) (PARK et al., 2009; MA et al., 2009), membros de uma família 

denominada START (IYER; KOONIN; ARAVIND, 2001). Os receptores 

PYR/PYL/RCAR regulam negativamente as PROTEIN PHOSPHATASE2C 

(fosfatases PP2C), as quais regulam diretamente SnRK2 quinases, ou SUCROSE 

NON-FERMENTING1-RELATED PROTEIN KINASE2 (PARK et al., 2009; MA et al., 

2009). 

 

2.2 Interação dos “novos” hormônios vegetais com seus receptores 

 

 No final do século passado, vários compostos orgânicos foram identificados 

com características hormonais e que, por vezes, são chamados na literatura de 

novos hormônios. Dentre estes novos compostos estão o ácido jasmônico, o ácido 

salicílico, a estrigolactona, os brassinosteróides (BRs) e os peptídeos hormonais. 
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 O ácido jasmônico, também conhecido como jasmonato, é um importante 

mediador de respostas a estresses bióticos e abióticos e regulador de crescimento e 

desenvolvimento vegetal (WASTERNACK et al., 2007). A partir de estudos com o 

mutante coi1 (Arabidopsis coronatine-insensitive1), descobriu-se que o receptor dos 

jasmonatos é a proteína COI1, uma F-box SCF (SKP-Cullin F-box) assim como o 

TIR1 (XIE et al., 1998). Na presença do hormônio jasmonato, o complexo SCF-CO1 

promove a degradação dos repressores denominados proteínas JASMONATO ZIM-

DOMAIN, JAZ, que interagem com CO1 in vitro e in vivo (CHINI et al., 2007; THINES 

et al., 2007; YAN et al., 2007). O jasmonato conjugado com isoleucina (JA-Ile), que é 

a molécula ativa, se liga no receptor COI1 e estabiliza a interação entre esta 

proteína F-box e seu substrato (KATSIR et al., 2008). A degradação das proteínas 

JAZ acarreta na liberação do fator de transcrição MYC2, que irá promover a 

transcrição de genes responsivos a JA-Ile (CHINI et al., 2007).   

 O ácido salicílico é sintetizado por plantas em resposta a diversos 

microrganismos fitopatógenos e é essencial para o estabelecimento da resistência 

local e sistêmica adquirida (SAR), ou seja, em toda a planta (LOAKE; GRANT, 

2007). Estudos com mutantes revelaram que a proteína NONEXPRESSER OF PR 

GENES1, NPR1, é a reguladora principal de respostas mediadas pelo ácido 

salicílico. NPR1 foi inicialmente apontado como o receptor do ácido salicílico (WU et 

al., 2012). No mesmo ano, Fu et al. (2012) mostraram que os verdadeiros receptores 

para o ácido salicílico são as proteínas NPR3 e NPR4, homólogas a NPR1. Quando 

há o ataque de patógenos, o ácido salicílico produzido no local da infecção é 

detectado pelos receptores NPR3 e NPR4, que funcionam como adaptadores para a 

Cullin- E3 ubiquitina ligase para regular a degradação NPR1. Em seguida, NPR1 é 

degradada no local da infecção, deixando de inibir o efetor desencadeador de 

defesa e morte celular, enquanto que NPR1 se acumula nas células vizinhas para 

promover a resistência mediada por este hormônio (FU et al., 2012).    

 As estrigolactonas são hormônios vegetais que derivam dos carotenóides, 

desencadeiam a germinação de sementes vegetais parasíticas e estimulam as 

simbiontes micorrizas fúngicas (AKIYAMA; MATSUZAKI; HAYASHI, 2005). Estudos 

com mutantes max (more axillary growth) em arabidopsis permitiram concluir que 

este hormônio vegetal age como inibidor da ramificação de raízes e da parte aérea 

(GOMEZ-ROLDAN et al., 2008; UMEHARA et al., 2008). A proteína F-box chamada 

de MORE AXILLARY GROWTH (MAX2) / RAMOSUS (RMS4) é requerida para 



 
 

 

25 

 

respostas a estrigolactona (STIRNBERG; VAN DE SANDE; LEYSER, 2002; 

JOHNSON et al., 2006); no entanto, ainda não se sabe se MAX2/RMS4 é de fato 

seu receptor.   

 Os BRs e os peptídeos hormonais serão abordados em itens separados.  

 

2.2.1 Brassinosteróides 

 

 A atividade hormonal dos esteróides em plantas foi descoberta há 

aproximadamente três décadas atrás em extratos de pólen da espécie Brassica 

napus, em que um composto denominado brassinolide (BL) foi atribuído como 

estimulador do crescimento polínico (GROVE et al., 1979). A partir disso, esteróides 

com estrutura e função similares a BL têm sido identificado em várias espécies 

vegetais e são chamados BRs (CLOUSE; SASSE, 1998).  

 Através de estudos com mutantes da planta modelo arabidopsis, foi possível 

investigar as funções biológicas dos BRs. Atualmente, sabe-se que os BRs são 

hormônios que controlam vários processos fisiológicos, tais como alongamento 

celular, crescimento radicular, respostas a luz, diferenciação vascular, resistência a 

estresses e senescência (KIM; WANG, 2010; YANG et al., 2011).   

 A via de sinalização de BR tem sido muito estudada. BL se liga ao domínio 

extracelular de uma proteína de membrana receptora quinase com repetições ricas 

em leucina (LRR) denominada BRASSINOSTEROID-INSENSITIVE1, BRI1 (LI; 

CHORY, 1997). Esta ligação induz uma associação entre BRI1 e seu co-receptor 

BRI1-ASSOCIATED RECEPTOR KINASE1 (BAK1), outra proteína de membrana 

quinase rica em leucina  (LI et al., 2002; NAM; LI, 2002). Reações de 

transfosforilação entre BRI1 e BAK1 levam a ativação/inativação de proteínas 

quinase que resultam no acúmulo dos fatores de transcrição BRASSINAZOLE 

RESISTANT1 (BZR1) e BRASSINAZOLE RESISTANT2 / bri1-EMS SUPPRESSOR1 

(BZR2/BES1) no núcleo, que por sua vez ativam os genes responsivos a BR (YIN et 

al., 2002; MORA-GARCIA et al., 2004). De maneira detalhada, as reações de 

transfosforilação entre BRI1 e seu co-receptor BAK1, induzidas pela presença do 

BL, promovem a fosforilação das BR SIGNALING KINASES, BSKs (TANG et al., 

2008), que ativam a proteína BRI1-SUPPRESSOR1 (BSU1) fosfatase (MORA-

GARCIA et al., 2004). A BSU1 fosfatase desfosforila e consequentemente inativa a 

BR INSENSITIVE2 (BIN2), que codifica uma GSK3 quinase, a qual sofre 
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degradação proteossomal. Isto permite o acúmulo dos fatores de transcrição 

desfosforilados BZR1 e BZR2/BES1 no núcleo (VERT; CHORY, 2006; PENG et al., 

2008). 

 Na ausência de BL, o receptor de membrana BRI1 está ligado com a proteína 

localizada na membrana plasmática BRI1 KINASE INHIBITOR1 (BKI1), a qual regula 

negativamente BRI1, impedindo-a de interagir com reguladores positivos da via 

(NAM; LI, 2004; WANG; CHORY, 2006). Assim, quinases BSKs não são fosforiladas 

e não ativam a proteína BSU1 fosfatase. Com isso, BIN2 permanece ativa, com 

ação de fosforilação constitutiva dos fatores de transcrição BZR1 e BZR2/BES1, os 

quais permanecem no citoplasma ou são exportados do núcleo e consequentemente 

são degradados nos proteossomos (KIM; WANG, 2010).  

 A proteína BIK1, inicialmente identificada como Botrytis-INDUCED KINASE1 

por mediar a resistência de plantas a fungos patógenos necrotróficos (VERONESE 

et al., 2006), também se associa com o receptor BRI1 e regula negativamente a via 

de BR. BIK1 interage com BRI1 e só se dissocia do mesmo quando há a ligação do 

BL, que resulta na fosforilação de BIK1 pelo BRI1 (LIN et al., 2013).   

 Também é importante mencionar a importância das proteínas SOMATIC 

EMBRYOGENESIS RECEPTOR-LIKE KINASE4 (BAK7/ SERK4), SOMATIC 

EMBRYOGENESIS RECEPTOR-LIKE KINASE1 (SERK1), TRANSTHYRETIN-LIKE 

(TTL) e 14-3-3 nesta via. BAK7/SERK4 é uma proteína de membrana homóloga a 

BAK1, também componente da via de sinalização de BRs, podendo atuar de 

maneira redundante a BAK1 (JEONG et al., 2010). A proteína SERK1 também está 

envolvida com a via de BRs por interagir com a proteína BRI1, sendo que o 

hormônio esteróide BL age como uma ''cola molecular'' entre BRI1 e SERK1, 

interagindo com ambos (KARLOVA et al., 2006; SANTIAGO; HENZLER; HOTHORN, 

2013).  

 A proteína de membrana TTL interage com o receptor BRI1 e é fosforilada por 

ele. Plantas mutantes e plantas superexpressoras de TTL se assemelham com as 

de BKI1: as plantas mutantes são maiores e as que superexpressam estes genes 

são semi-anãs; demonstrando inibição destes genes na via de BR. No entanto, 

diferentemente de BSK1, TTL interage fortemente com o domínio quinase ativo de 

BRI1, mais que o inativo, sugerindo que TTL pode inibir a sinalização do BRI1 após 

sua ativação (NAM; LI, 2004; WANG; CHORY, 2006).  



 
 

 

27 

 

 Finalmente, a proteína 14-3-3 (proteína de ligação a fosfopeptídeo) interage 

com BZR1 e BZR2/BES1, retendo estes fatores de transcrição fosforilados no 

citoplasma (GAMPALA et al., 2007; RYU et al., 2007). 

 

2.2.1.1 BAK1 

 

 BAK1 foi identificada como co-receptora da proteína de membrana BRI1 (LI et 

al., 2002; NAM; LI, 2002). Conforme citado anteriormente, BRI1 é receptor de BR 

(LI; CHORY, 1997). Tanto BRI1 como BAK1 são proteínas receptoras quinases com 

repetições ricas em leucina (LRR-RLKs), que pertencem à uma família com pelo 

menos 216 membros em arabidopsis (DIEVART; CLARK, 2004). Além disso, BAK1 

também é conhecida como SOMATIC EMBRYOGENESIS RECEPTOR KINASE3 

(SERK3) e faz parte de uma sub-família constituída por cinco membros em 

arabidopsis: SERK1 a SERK5 (LI et al., 2002; NAM; LI, 2002).   

 A função de BAK1 não está restrita ao desenvolvimento vegetal regulado por 

BR, pois esta proteína de membrana também é importante para defesa vegetal 

contra patógenos. As plantas possuem mecanismos de defesa inatos para se 

protegerem dos ataques por patógenos, tais como receptores de membrana 

responsáveis por perceberem padrões moleculares associados a patógenos 

(PAMPS) e ativarem respostas de defesa. Uma destas respostas é conhecida como 

defesa basal ou PAMP-triggered immunity, PTI (SCHWESSINGER; ZIPFEL, 2008; 

JONES; DANGL, 2006). Um dos receptores de membrana que reconhecem PAMPS 

é o FLAGELLIN-SENSING2 (FLS2), responsável por perceber o peptídeo bacteriano 

de 22 aminoácidos derivado da flagelina (flg22) e iniciar uma cascata de fosforilação 

que irá culminar em respostas de defesa (GOMEZ-GOMEZ; BOLLER, 2000; ZIPFEL 

et al., 2004). Sabe-se que BAK1 é co-receptor de FLS2: na presença de flg22, FLS2 

se liga a BAK1 e ambos são fosforilados (CHINCHILLA et al., 2007). Outro receptor 

conhecido é o ELONGATION FACTOR TU RECEPTOR, EFR, que percebe o fator 

de alongamento bacteriano EF-tu e também interage com seu co-receptor BAK1 

(CHINCHILLA et al., 2007; SCHULZE et al., 2010). Outro trabalho que mostra a 

importância biológica de BAK1 foi realizado por HEESE et al. (2007), no qual foi 

demonstrado que bactérias e fungos patogênicos se proliferam melhor em plantas 

de arabidopsis e Nicotiana benthamiana mutantes perda-de-função para BAK1.  
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 Além disso, BAK1 também é importante para defesa vegetal contra a 

herbivoria em arabidopsis; plantas também possuem receptores de membrana 

responsáveis por perceberem padrões moleculares associados a herbívoros 

(HAMPS) e ativarem respostas de defesa. Exemplos disso são as proteínas de 

membrana específicas de arabidopsis PEP1 RECEPTOR1 e 2 (PEPR1 e PEPR2), 

que reconhecem o peptídeo elicitor endógeno AtPep1, o qual é induzido por 

ferimentos na planta causados pelos herbívoros (YAMAGUCHI; PEARCE; RYAN, 

2006; YAMAGUCHI et al., 2010). BAK1 se associa com as proteínas de membrana 

PEPR1/2 quando o peptídeo AtPep1 está presente, participando assim deste 

mecanismo de defesa (POSTEL et al., 2010). 

 Desta forma, BAK1 não regula apenas respostas de desenvolvimento de 

plantas depende de BRs, mas também modula vias envolvidas com respostas de 

defesa ao ataque de patógenos e herbívoros.  

 

2.3 Peptídeos hormonais e seus receptores 

  

 O primeiro peptídeo hormonal descoberto em plantas foi a sistemina, a qual é 

liberada pelas plantas como uma resposta de defesa contra ferimentos causados por 

insetos herbívoros. A sistemina, composta por 18 aminoácidos, é encontrada 

somente em solanáceas. Este peptídeo é liberado no local do ferimento e tem a 

capacidade de induzir uma resposta sistêmica (PEARCE et al., 1991). 

 Acreditava-se que o receptor para a sistemina era uma proteína de membrana 

denominada SR160/SlBRI1, o mesmo receptor do hormônio BR em tomateiro 

(SCHEER; RYAN, 2002). Passados 5 anos, foi demonstrado que plantas de 

tomateiro mutantes para o receptor SlBRI1 (CU3/tBRI1) ainda respondiam a 

ferimentos, assim como as plantas selvagens, indicando que a percepção deste 

peptídeo é possivelmente desempenhada por outro receptor (HOLTON et al., 2007). 

Ainda hoje, este assunto continua dividindo opiniões dos cientistas e especula-se 

que a interação da sistemina com SlBRI1 seja apenas um artefato da 

superexpressão do peptídeo (MALINOWSKI et al., 2009, HIND et al., 2010). 

 A fitosulfoquina (PSK) é um peptídeo constituído por 5 aminoácidos, 

inicialmente identificado por promover a proliferação celular in vitro 

(MATSUBAYASHI; SAKAGAMI, 1996). Outras funções foram, posteriormente 

descobertas: estímulo a diferenciação de elementos traqueários (MATSUBAYASHI 
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et al., 1999), indução da embriogênese somática (HANAI et al., 2000) e germinação 

de pólen (CHEN; MATSUBAYASHI; SAKAGAMI, 2000). Os receptores para PSK, 

PSKR1 e PSKR2 são do tipo receptora quinase com repetições ricas em leucina 

(LRR-RK) e estão localizados na membrana celular (MATSUBAYASHI et al., 2002; 

MATSUBAYASHI et al., 2006; AMANO et al., 2007). O peptídeo de 18 aminácidos 

PSY1, assim como a fitosulfoquina, promove a proliferação e expansão celular e 

também é percebido pelos receptores PSKR1 e PSKR2 (AMANO et al., 2007; 

MOSHER et al., 2013).     

 A clavata 3 (CLV3) é um peptídeo com 13 aminoácidos que, resumidamente, 

promove o balanço entre a renovação do meristema celular apical e sua 

diferenciação (FLETCHER et al., 1999; OHYAMA et al., 2009). Os receptores de 

CLV3 são CLV1 e CLV2, que formam um complexo (TROTOCHAUD et al., 1999; 

ROJO et al., 2003). CLV1 possui um domínio extracelular do tipo LRR, um domínio 

transmembrana e um domínio quinase intracelular do tipo serina-treonina quinase 

(CLARK et al., 2001). O receptor CLV2 se assemelha ao CLV1, porém, sem o 

domínio quinase intracelular (JEONG; TROTOCHAUD; CLARK, 1999). 

 O peptídeo TDIF, com 12 aminoácidos, apresenta importante papel na 

manutanção da manutenção da população de células do meristema vascular (ITO et 

al., 2006). A estrutura primária do peptídeo maduro TDIF é igual a dos peptídeos 

CLE41 e CLE44 de arabidopsis (OHYAMA; OGAWA; MATSUBAYASHI, 2008). O 

receptor do TDIF/CLE41/CLE44 é o TDIF RECEPTOR (TDR)/ PHLOEM 

INTERCALATED WITH XYLEM-1 (PXY), uma proteína LRR-RK expressa em células 

do procâmbio (FISHER; TURNER, 2007; HIRAKAWA et al., 2008; ETCHELLS; 

TURNER, 2010).     

 IDA é um peptídeo envolvido com o processo de abscisão, cuja estrutura 

correspondente ao peptídeo maduro ainda não foi caracterizada. O peptídeo IDA foi 

produzido sinteticamente, contendo 21 aminoácidos e abrangendo um domínio 

altamente conservado entre a família de peptídeo IDA-LIKE (IDL). Quando este 

peptídeo sintético foi aplicado em altas concentrações em plantas de arabidopsis, o 

mesmo promoveu abcisão floral precoce (STENVIK et al., 2003). O IDA é ligante de 

HAESA (HAE) e HAESA-LIKE2 (HSL2), receptores do tipo LRR-RK (JINN et al., 

2000; STENVIK et al., 2003).    

 AtPep1 é um peptídeo com 23 aminoácidos, encontrado em arabidopsis,  que 

induz genes de defesa contra patógenos (HUFFAKER et al., 2003; HUFFAKER et 
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al., 2007; RYAN; HUFFAKER; YAMAGUCHI, 2007). Os receptores do AtPep1 são 

proteínas do tipo LRR-RK, denominadas PEPR1 e PEPR2 (KROL et al., 2010). A 

proteína BAK1 interage com PEPR1 e PEPR2 (PEP RECEPTOR 1 e 2) e atua como 

co-receptora de AtPep1 (POSTEL et al., 2010). 

 O peptídeo RALF e seu receptor serão abordados a seguir. 

  

2.4 Peptídeo hormonal RALF 

 

 Os processos fisiológicos de crescimento, desenvolvimento, defesa e 

reprodução são coordenados basicamente por comunicação intercelular. Em 

plantas, a caracterização genética e bioquímica de uma nova classe de 

sinalizadores celulares, denominados peptídeos hormonais, tem sido fundamental 

para a descoberta de novos cenários fisiológicos (MOURA; SILVA-FILHO, 2006; 

MATSUBAYASHI; SAKAGAMI, 2006; GHORBANI et al., 2014). 

 Peptídeos hormonais vêm sendo amplamente estudados na última década e 

apresentam função de sinalização celular semelhante aos hormônios vegetais 

tradicionais. Nosso grupo de pesquisa está interessado em entender como o 

peptídeo hormonal RALF (Rapid ALkalinization Factor) age em plantas, mais 

especificamente, qual é a via de sinalização utilizada pelo mesmo e com quais 

proteínas interage. 

RALF é um peptídeo de características hormonais, ubíquo em plantas e que 

está envolvido com desenvolvimento vegetal (MOURA et al., 2006). Atualmente já se 

sabe que este peptídeo hormonal está relacionado com a regulação da expansão 

celular (MATOS et al., 2008; MINGOSSI et al., 2010; HARUTA et al., 2014, 

BERGONCI et al., 2014). RALF é um peptídeo de 5 kDa, isolado pela primeira vez 

de folhas de tabaco, inicialmente descoberto por causar uma rápida alcalinização do 

meio de cultivo de suspensões celulares e por inibir o crescimento e 

desenvolvimento de raízes. Além da indução de uma rápida alcalinização do meio 

extracelular, a ativação de uma MAP quinase em células de tabaco também foi 

identificada (PEARCE et al., 2001). 

Este peptídeo hormonal é secretado e processado. O peptídeo ativo, isolado de 

49 aminoácidos, deriva de uma porção C-terminal de uma preproproteína de 115 

aminoácidos, que possui um peptídeo sinal de 23 aminoácidos na porção N-terminal 

e uma porção intermediária com 43 aminoácidos, cuja função ainda é desconhecida. 
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Em um estudo de transporte de proteínas em tabaco, Escobar et. al (2003) 

expressaram o gene precursor do RALF fusionado a GFP em plantas de tabaco e 

mostraram que, num primeiro momento, RALF estava localizado no retículo 

endoplasmático e, em análise posterior, o mesmo foi encontrado na parede celular. 

 Peptídeos RALF foram encontrados e caracterizados em diversas espécies 

vegetais. Analisando bibliotecas de cDNA de ovário e óvulos fertilizados da espécie 

Solanum chacoense, 5 isoformas de RALF (ScRALF1-5) com expressão 

diferenciada nos diferentes estágios de desenvolvimento foram identificadas 

(GERMAIN et al., 2005). A espécie de tabaco selvagem Nicotiana atenuata possui 

somente uma isoforma de RALF e o silenciamento da mesma resultou em um 

aumento no comprimento radicular e alteração do desenvolvimento de pêlos 

radiculares (WU et al., 2007). A isoforma MtRALF1, encontrada em Medicago 

truncatula, está envolvida com o processo de nodulação (COMBIER et al., 2008). 

Em Brassica oleracea, uma isoforma de grãos de pólen maduros foi identificada e 

relacionada com o desenvolvimento do tubo polínico (ZHANG et al., 2010). Na 

espécie Solanum lycopersicum, uma isoforma também encontrada em pólen é 

responsável por inibir tanto o crescimento do tubo polínico quanto a germinação do 

grão de pólen (COVEY et al., 2010). Na monocotiledônea Saccharum spp (cana-de-

açúcar), foram identificadas quatro isoformas de RALF que estão relacionadas com 

a expansão e alongamento celular (MINGOSSI et al., 2010). Em outra espécie da 

família Solanaceae, Solanum chacoense, uma isoforma é responsável por regular a 

comunicação intercelular entre o esporófito e o gametófito (CHEVALIER; LOUBERT-

HUDON; MATTON, 2013).  Em Arabidopsis thaliana, 37 genes semelhantes ao 

RALF (AtRALFs) foram identificados (LAMESCH et al., 2011), sendo que nove deles 

formam um subgrupo com uma maior identidade de estrutura primária com o RALF 

previamente isolado de tabaco (MORATO DO CANTO et al., 2014). Estudando a 

atividade biológica dessas nove isoformas de AtRALFs, foi demonstrado que, com 

exceção da isoforma específica de pólen AtRALF4, todas as demais são capazes de 

inibir o crescimento de raízes e expansão de hipocótilos (MORATO DO CANTO et 

al., 2014). Além disso, a isoforma mais estudada de arabidopsis (AtRALF1) promove 

um aumento da concentração de Ca2+ intracelular de maneira rápida (HARUTA et 

al., 2008; MORATO DO CANTO et al., 2014). 

 A superexpressão de genes que codificam peptídeos RALF indica a sua 

função negativa na regulação da expansão celular. Plantas que superexpressam 
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AtRALF1, isoforma expressa predominantemente em raízes (BIRNBAUM et al., 

2003; HARUTA et al., 2008), são semi-anãs e uma mutação no sítio dibásico (dupla 

arginina) que antecede o peptídeo ativo é suficiente para impedir o correto 

processamento da proteína precursora, fazendo com que plantas que 

superexpressam o gene AtRALF1 mutado não exibam o fenótipo semi-anão 

(MATOS et al., 2008). Plantas que superexpressam AtRALF23 também são semi-

anãs e apresentam crescimento radicular e foliar reduzido (SRIVASTAVA et al., 

2009). A isoforma AtRALF8, não integrante do grupo das nove isoformas 

semelhantes ao RALF de tabaco, também gera um fenótipo semi-anão quando o 

gene é superexpresso (ATKINSON; LILLEY; URWIN, 2013). 

 Alguns genes responsivos a AtRALF1 foram descobertos. Dentre eles, 

segundo Bergonci et al. (2014), quatro genes induzidos por AtRALF1 estão 

relacionados com o rearranjo de parede celular em arabidopsis: dois que codificam 

proteínas ricas em prolina (AtPRP1, At1g54970 e AtPRP3, At3g62680), um que 

codifica uma glicoproteína rica em hidroxiprolina (AtHRGP2, At5g19800) e por 

último, um que codifica a proteína xiloglucana endotransglucosilase TOUCH4 

(TCH4, At5g57560).  

 A via de percepção do RALF vem sendo pesquisada desde a descoberta do 

peptídeo. RALF alcaliniza o meio extracelular em células em suspensão e ativa uma 

MAP quinase (Pearce et al., 2001). Estudando células em suspensão de 

Lycopersicon peruvianum, duas proteínas de membrana foram encontradas, uma de 

120 e outra de 25 kDa, as quais apresentaram alta afinidade pelo peptídeo RALF de 

tomate (SCHEER; PEARCE; RYAN, 2005). O peptídeo AtRALF1 também causa um 

aumento de Ca2+ citoplasmático (HARUTA et al., 2008; MORATO DO CANTO et al., 

2014). 

 O peptídeo RALF é reconhecido por FERONIA, uma proteína de membrana 

com domínio quinase que possui um domínio malectina (HARUTA et al., 2014). Em 

arabidopsis, mutantes perda-de-função para FERONIA apresentam um crescimento 

exacerbado do tubo polínico (ESCOBAR-RESTREPO et al., 2007). Haruta e 

colaboradores (2014) mostraram que AtRALF1 se liga no receptor FERONIA e 

desencadeia uma cascata de fosforilação que resulta na inibição da atividade da 

bomba de próton-ATPase AHA2, aumentando assim o pH do apoplasto, e também 

resulta na redução da expansão celular. O mutante de perda de função para 

FERONIA (fer4) mostrou-se insensível ao efeito inibitório do crescimento de raízes 
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quando as plantas foram expostas a baixas concentrações do peptídeo. No entanto, 

em concentrações maiores, os mutantes tiveram o crescimento de raízes inibido. 

Quando o peptídeo AtRALF1 marcado com o radioisótopo 125I foi exposto a um 

preparado de membrana plasmática do mutante fer4, foi observada uma redução da 

marcação de membranas da ordem de 40% quando comparada com o mesmo 

preparado de membranas de plantas selvagens (HARUTA et al., 2014). A 

insensibilidade condicionada a baixas concentrações do peptídeo e o fato da 

marcação com 125I-AtRALF1 apresentar uma redução de somente 40% sugerem a 

existência de mais de uma proteína receptora do peptídeo AtRALF1. Além disso, de 

maneira controversa, foi demonstrado em outro trabalho que FERONIA é requerida 

para a alongamento celular durante o desenvolvimento (GUO et al., 2009). Assim, a 

descoberta de um outro(s) receptor(es) do peptídeo AtRALF1 poderia(m) explicar 

estas contradições. 

 

2.5 Relação do peptídeo RALF com outros hormônios vegetais 

 

Pouco se sabe sobre a relação entre os peptídeos RALF e os demais 

hormônios. HARUTA e CONSTABEL (2003), estudando genes que codificam 

peptídeos RALF em álamo (Populus trichocarpa x Populus deltoides), não 

encontraram efeito significativo na expressão dos genes RALF após o tratamento 

com os hormônios benzil adenina e ácido naftaleno acético. Porém, quando células 

em suspensão foram tratadas com metil jasmonato, houve uma inibição na 

expressão dos genes RALF. No entanto, quando ovários de Solanum chacoense 

foram tratados com auxina, a expressão gênica de RALF foi induzida (CHEVALIER; 

LOUBERT-HUDON; MATTON, 2013). 

O nível de expressão do gene que codifica para a isoforma AtRALF8 de 

arabidopsis foi maior em mutantes ein3-1 (ethylene-insensitive), totalmente 

insensíveis a etileno. E por fim, plantas de arabidopsis tratadas com AtRALF1 

apresentaram algumas mudanças no perfil transcricional de alguns genes envolvidos 

com as vias da auxina, giberelina e também do etileno (HARUTA et al., 2014). Os 

genes SMALL AUXIN UP RNA (SAUR63) e GIBBERELIN 3-OXIDASE (GA3OX) - 

normalmente induzidos pelo tratamento com auxina e giberelina, respectivamente - 

são reprimidos pelo tratamento com o peptídeo AtRALF1. Além disso, AtRALF1 

induz o gene ETHYLENE RESPONSE FACTOR (ERF), que codifica para um fator 
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de transcrição envolvido com a via de transdução de sinal do etileno e o gene 

AMINOCYCLOPROPANE-1-CARBOXYLIC AND SYNTHASE (ACS), que codifica 

para uma enzima envolvida com a biossíntese do etileno (HARUTA et al., 2014).  

 

2.5.1 Relação do peptídeo RALF com brassinosteróides 

 

A expressão do gene que codifica o AtRALF23 de arabidopsis é reprimida 

quando plantas são expostas a BL. Plantas que superexpressam o AtRALF23 não 

alongam o hipocótilo quando tratadas com BL (SRIVASTAVA et al., 2009). 

 Diferentemente do AtRALF23, AtRALF1 não é reprimido pelo tratamento com 

BL. Porém, plantas que superexpressam AtRALF1 são insensíveis ao tratamento 

com BL e não apresentam respostas típicas ao hormônio esteróide, tais como 

estímulo ao alongamento de raízes, alongamento de hipocótilo e indução de raízes 

laterais (BERGONCI et al., 2014). Além disso, também foi mostrado que AtRALF1 

induz genes que são reprimidos por BL na via de brassinosteróides - citocromo P450 

mono-oxigenases CONSTITUTIVE PHOTOMORPHISM AND DWARFISM (CPD) e 

DWARF4 (DWF4) - e reprime o gene induzido por BR, EXPANSINA A5 (BERGONCI 

et al., 2014; BERGONCI; SILVA-FILHO, MOURA, 2014). O tratamento de plantas de 

arabidopsis com AtRALF1 e BL acarretou na diminuição da expressão de genes 

responsivos ao AtRALF1, mostrando que uma via interfere na outra e indicando que 

ambas podem competir por componente(s) em comum (BERGONCI et al., 2014).       
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Material vegetal e condições de crescimento 

 

 Plantas selvagens de Arabidopsis thaliana do ecótipo Columbia-0, chamadas 

de Col-0, foram usadas nos experimentos.  

As condições de crescimento das plantas de arabidopsis e tabaco foram 

descritas por Boyes et al. (2001). Resumidamente, as sementes foram incubadas a 

4°C por 3 d e germinadas em solo (2:1 substrato:vermiculita). O cultivo das plantas 

foi feito em câmaras de crescimento sob fotoperíodo controlado [16 h de luz, 150 µE 

m-2.s-1 (E, Einstein; 1 E = 1 mol de fótons) e 8 h de escuro] a 23°C.  

 

3.2 Extração de DNA genômico de arabidopsis 

 

 O reagente Plant DNAZOL (Life Technologies) foi utilizado para extração e 

purificação de DNA genômico de plantas de arabidopsis, seguindo instruções dos 

fabricante. Resumidamente, 50 mg de tecido vegetal foram macerados e 

homogeneizados em 1 mL do reagente. A solução foi centrifugada por 10 min a 4°C, 

10000 x g. O sobrenadante foi transferido para novo tubo e o DNA foi precipitado 

com a adição de 0,5 mL de etanol 100%. Após 3 min, a solução foi centrifugada por 

2 min a 4°C, 4000 x g. O DNA foi lavado duas vezes com 1 mL de etanol 75% e 

eluído em água ultra-pura autoclavada. 

 

3.3 Extração de RNA total de arabidopsis e síntese de cDNA 

 

 Para a extração de RNA total de arabidopsis, o reagente TRIzol (Life 

Technologies) foi utilizado. O tecido vegetal (50-100 mg) foi macerado com o auxílio 

de nitrogênio líquido e homogeneizado em 1 mL de TRIzol. Após 5 min de incubação 

em temperatura ambiente, 200 µL de clorofórmio foram adicionados à amostra, 

agitando vigorosamente por 15 s. Após 5 min de incubação em temperatura 

ambiente, a amostra foi centrifugada a 12000 x g por 15 min, 4°C. A fase superior foi 

coletada e transferida para novo tubo de 1,5 mL. Foram adicionados 500 µL de 

isopropanol e a solução foi incubada em temperatura ambiente por 10 min e em 

seguida, centrifugada a 12000 x g por 10 min, 4°C para precipitação do RNA. O 



   
 

 

36 

sobrenadante foi descartado e o RNA lavado com etanol 75%. Após agitação, a 

amostra foi centrifugada a 7500 x g por 5 min, 4°C. O sobrenadante foi descartado e 

o pellet seco foi eluído em água ultra-pura autoclavada. 

 A síntese de cDNA foi realizada usando-se o kit ImProm-IITM Reverse 

Transcriptase (Promega), de acordo com as recomendações dos fabricantes. O RNA 

total (1 µg) mais 1 µL de OligodT (50 µM) foram incubados a 70°C por  min e em 

seguida, 5 min no gelo. Uma solução contendo tampão ImProm-II 1X, 1,5 mM MgCl2, 

dNTPmix (10 mM) e ImProm-II Reverse Transcriptase (1 U) foi adicionada. A reação 

foi incubada a 25°C por 5 min, 42°C por 60 min e 70°C por 15 min. 1,5 µL de cada 

cDNA sintetizado foi utilizado em reações de PCR. 

 

3.4 Transformação de Escherichia coli 

 

3.4.1 Preparação de células eletrocompetentes de E. coli  

 

 Células desarmadas de E. coli cepa TOP10 ou DH5α (Life Technologies) 

foram estriadas em placa contendo meio 2xYT (16 g/L triptona, 10 g/L extrato de 

levedura e 5 g/L NaCl) mais 16 g/L de ágar, a qual foi incubada por 16 h a 37°C. 

Uma colônia isolada foi pré-inoculada em 50 mL de meio 2xYT líquido sem 

antibióticos por 16 h a 200 rpm, 37°C. Em seguida, a cultura do pré-inóculo foi 

adicionada em 500 mL de meio 2xYT líquido. Este inóculo foi incubado a 37°C sob 

agitação de 200 rpm até atingir a densidade óptica (ABS600) de 0,6. As células foram 

sedimentadas a 1100 x g por 10 min a 4°C. O sobrenadante foi removido e as 

células foram ressuspensas em 500 mL de água ultra-pura autoclavada gelada. As 

células foram novamente sedimentadas a 1100 x g por 10 min a 4°C e lavadas mais 

uma vez com 250 mL de água ultra-pura autoclavada gelada. Após a centrifugação a 

1600 x g por 10 min a 4°C, a última lavagem das células foi realizada com 10 mL de 

glicerol 10% gelado. As células foram sedimentadas novamente a 1600 x g por 10 

min a 4°C e ressuspensas em 3-5 mL de glicerol 10% gelado. Foram feitas alíquotas 

de 70 µL, as quais foram congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas em 

freezer -80°C. 
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3.4.2 Eletroporação de E. coli 

 

 A fim de inserir os vetores em células de E. coli, o vetor de interesse foi 

adicionado a 70 µL de células competentes. A mistura foi colocada em uma cubeta 

de eletroporação (largura da ranhura, 2 mm, BioRad) previamente resfriada. A 

eletroporação foi efetuada no eletroporador Gene Pulse II (BioRad) usando 

resistência 200 Ω, capacitância 25 µF e voltagem 2,5 kV. Em seguida, 1 mL de meio 

2xYT foi adicionado na cubeta e a solução foi transferida para tubo de 1,5 mL e 

incubada por 1 h a 37°C, 200 rpm. A solução foi centrifugada a 4000 x g por 5 min, 

800 µL do sobrenadante foi descartado e as células foram ressuspensas nos 200 µL 

de meio restante. Por fim, os 200 µL da solução bacteriana foram plaqueados em 

meio 2xYT contendo ágar (16 g/L) mais antibióticos apropriados (ANEXO A). A placa 

foi incubada a 37°C por 16 h.    

 

3.5 Extração de DNA plasmidial de E. coli 

 

 Colônias isoladas de E. coli foram crescidas em 5 mL de meio 2xYT líquido  

com os antibióticos apropriados (ANEXO A) por 16 h a 37°C, sob agitação de 200 

rpm. Em seguida, 1 mL de cultura bacteriana foi centrifugado a 13000 x g em TA. As 

células sedimentadas foram ressuspendidas em 100 µL de tampão TE (10 mM Tris-

HCl pH 8, 1 mM EDTA), adicionando-se em seguida 200 µL de tampão TENS (10 

mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM EDTA, 100 mM NaOH, 0,5% SDS). Após agitação por 

inversão, a solução foi incubada por 3 min em temperatura ambiente. 

Posteriormente, foram adicionados 150 µL de acetato de potássio 3 M (pH 5,2), 

agitando a solução por inversão e incubando por 5 min no gelo. O lisado foi 

centrifugado a 13000 x g por 20 min, 4°C, e o sobrenadante tratado com 3 µL de 

RNAse (10 U/µL) a 37°C por 20 min. A precipitação do DNA plasmidial foi feita com 

a adição de 1 mL de etanol 100% e a sedimentação por centrifugação a 13000 x g 

por 5 min, 4°C. O plasmídeo foi lavado com 1 mL de etanol 70%. Após centrifugação 

de 13000 x g por mais por 5 min, 4°C, o DNA foi seco a 37°C por 20 min e 

ressuspenso em água ultra-pura autoclavada. 
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3.6 Transformação de Agrobacterium tumefaciens 

 

3.6.1 Preparação de células eletrocompetentes de A. tumefaciens 

 

 Células desarmadas de A. tumefaciens cepa GV3101 foram estriadas em 

placa contendo meio 2xYT mais 16 g/L de ágar suplementado com os antibióticos 

gentamicina e rifampicina, ambos na concentração 50 µg/mL. A placa foi incubada 

por 48 h a 28°C. Após este período, uma colônia isolada foi pré-inoculada em 50 mL 

de meio 2xYT líquido com os mesmos antibióticos por 18 h a 180 rpm, 28°C. Em 

seguida, a cultura do pré-inóculo foi adicionada em 500 mL de meio 2xYT líquido 

contendo os antibióticos. Este inóculo foi incubado a 37°C sob agitação de 200 rpm 

até atingir a densidade óptica (ABS600) de 0,6. Desta etapa em diante, as células 

eletrocompetentes de agrobactéria foram preparadas como descrito anteriormente 

para as células de E. coli.  

 

3.6.2 Eletroporação de A. tumefaciens 

 

 A eletroporação de células competentes de A. tumefaciens com os vetores de 

interesse foi realizada conforme descrito para eletroporação de células competentes 

de E. coli. No entanto, após a eletroporação, a solução com meio de cultura foi 

incubada por 2 h a 28°C, 180 rpm. A solução foi centrifugada a 4000 x g por 5 min, 

800 µL do sobrenadante foi descartado e as células foram ressuspensas em 200 µL 

de meio restante. Por fim, os 200 µL da solução bacteriana foram plaqueados em 

meio 2xYT contendo ágar (16 g/L) mais antibióticos gentamicina e rifampicina (50 

µg/mL). A placa foi incubada a 28°C por 2-3 d.    

   

3.7 Produção e purificação dos peptídeos AtRALFs 

 

 As sequências codificadoras para os peptídeos ativos das isoformas AtRALF1 

(At1g02900) e AtRALF34 (At5g67070) foram obtidas através de reações de PCR a 

partir de DNA genômico usando iniciadores específicos (ANEXO B). Neste caso, o 

DNA genômico foi utilizado pelo fato desses genes não possuírem íntrons. AtRALF1 

e AtRALF34 foram clonados entre os sítios de restrição NdeI e HindIII no vetor 

pET28b. Todos os peptídeos foram fusionados a uma sequência de histidinas. Os 
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vetores foram introduzidos em  E. coli cepa BL21 ou Rosetta DE3. As clonagens 

foram confirmadas por sequenciamento.      

 Para a produção dos peptídeos, colônias contendo os vetores de interesse 

foram crescidas em 5 mL de meio LB (10 g/L triptona, 5 g/L extrato de levedura e 10 

g/L NaCl) líquido contendo o antibiótico canamicina (50 µg/mL) por 16 h a 37°C, sob 

agitação de 200 rpm. Em seguida, as culturas foram transferidas para 500 mL de 

meio LB líquido sob as mesmas condições até atingir a densidade óptica (OD) de 

0,6. Posteriormente, foi adicionado 1 mM do indutor IPTG (Isopropil β-D-1-

tiogalactopiranosidio) por 4 h a 37°C, 200 rpm. As culturas foram transferidas para 

tubos de centrífuga, centrifugadas em temperatura ambiente a 5000 rpm por 8 min e 

congeladas. As células bacterianas foram ressuspendidas em tampão (100 mM 

NaH2PO4, 10 mM Tris-HCl, 8 M uréia, pH 8,0) sob agitação por 40 min e lisadas sob 

pressão de 1500 psi em bomba de ruptura celular por pressão de gás nitrogênio 

(Parr Instruments Co), seguido de centrifugação por 40 min a 4ºC, 12000 rpm. Os 

sobrenadantes foram aplicados em coluna de cromatografia de afinidade com resina 

de níquel (Ni-NTA, Qiagen) previamente equilibrada com 10 volumes de tampão de 

ligação (100 mM NaH2PO4,10 mM Tris-HCl, 8 M uréia, pH 8,0). As colunas foram 

lavadas com 5 volumes de tampão de lavagem (100 mM NaH2PO4, 10 mM Tris-HCl, 

8 M uréia, pH 6,3) e as proteínas de interesse foram eluídas com 3 mL de tampão de 

eluição (100 mM NaH2PO4, 10 mM Tris-HCl, 8 M uréia, pH 3,3). As proteínas 

recombinantes purificadas foram dialisadas contra 4 L de solução 0,2% de ácido 

fórmico, em 6 etapas de aproximadamente 12 h cada (4ºC, sob leve agitação). Após 

a diálise, as amostras foram liofilizadas e 10% do total de proteínas foi 

ressuspendido em 0,1% de ácido fórmico e aplicado em HPLC com coluna de fase 

reversa C18 (8-mm 4,6 x 25 cm Kromasil®) previamente equilibrada com 0,1% de 

ácido fórmico. Após este procedimento, as proteínas foram eluídas com 30 min de 

gradiente de 0 a 50% acetonitrila/ 0,1% ácido fórmico; o fluxo da bomba usado foi de 

1 mL/min. 
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3.8 Inibição de crescimento de raiz primária com AtRALF1 em meio líquido 

 

 Os ensaios de inibição de crescimento de raízes de plantas de arabidopsis 

foram previamente descritos por PEARCE et al. (2001). As sementes de arabidopsis 

foram esterilizadas superficialmente com hipoclorito de sódio 50% por 20 min e em 

seguida lavadas quatro vezes com água milli-Q esterilizada. As sementes 

desinfetadas foram mantidas por 3 d a 4°C e em seguida colocadas para germinar 

em meio contendo sais MS 0,5X sem vitaminas e sacarose, pH 5,6, durante 48 h em 

placas de 24 poços. Em seguida, foram submetidas a fotoperíodo 16 h de luz (150 

µE m-2.s-1), 8 h de escuro, a 24°C. Após a germinação, foi adicionado o peptídeo 

AtRALF1 (em alguns ensaios foi adicionado outro peptídeo recombinante ou 

peptídeo sintético inativo) no meio na concentração de 10 μM e o crescimento de 

raízes foi medido em 48 h após a adição dos mesmos com o auxílio do programa 

ImageJ (National Institutes of Health, USA). 

 

3.9 Inibição do crescimento de raiz primária de plantas de arabidopsis em 

placa vertical 

 

 Sementes de arabidopsis (mutantes e selvagens) foram germinadas em placa 

vertical com 0,5X de meio MS pH 5,8 (MURASHIGE; SKOOG, 1962) contendo 6 g/L 

de ágar. As placas foram incubadas por 5 d em temperatura ambiente com 

intensidade de luz de 150 μE.m-2.s-1. Em seguida, as plantas foram transferidas para 

placas com o mesmo meio de cultura acrescentados de 0 µM, 0,5 µM, 1 µM, 5 µM e 

10 µM de AtRALF1. O mesmo procedimento foi realizado usando-se 0,1 µM da 

citocinina BAP (6-Benzilaminopurina) ou 0,1 µM da auxina NAA (ácido naftil acético) 

ao invés de AtRALF1.  

 As análises do tamanho das raízes foram feitas após 8 d de tratamento. Para 

a análise dos dados quantitativos, foi usada a metodologia descrita por Weigel e 

Glazebrook (2002) e o programa ImageJ (National Institutes of Health, USA). 
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3.10 Obtenção e análises genética/fenotípica de plantas híbridas de 

arabidopsis 

 

 Plantas transgênicas de arabidopsis superexpressando AtRALF1 (p35S-

AtRALF1; Matos et al., 2008) foram cruzadas com mutantes bak1-4, conforme 

descrito (WEIGEL; GLAZEBROOK, 2002). Para selecionar as plantas com 

características genéticas desejáveis, uma análise de expressão por PCR semi-

quantitativo foi realizada utilizando os procedimentos já descritos. Os genes 

analisados foram AtRALF1 e BAK1. Os iniciadores para esta análise estão descritos 

no ANEXO B. Plantas que superexpressam AtRALF1 e homozigotas mutantes bak1 

foram selecionadas até a geração T3. Estas plantas híbridas que superexpressam 

AtRALF1 e são homozigotas mutantes bak1 foram cruzadas com plantas de 

arabidopsis selvagens. Os híbridos resultantes deste cruzamento foram 

selecionados até a geração T1. 

 Para analisar o fenótipo de todas as plantas híbridas, as mesmas foram 

crescidas por 8 d em placa vertical, conforme já relatado em procedimentos 

anteriores. As análises quantitativas do tamanho da raiz foram feitas usando-se 

ImageJ (National Institutes of Health, USA). 

 

3.11 Extração e isolamento do peptídeo AtRALF1 maduro de plantas de 

arabidopsis 

 

 A extração e o isolamento do peptídeo maduro de plantas selvagens, 

transgênicas p35S:AtRALF1 e transgênicas híbridas p35S:AtRALF1/bak1-4 foram 

realizados de acordo com MATOS et al. (2008), com modificações. Plantas 

selvagens e transgênicas foram maceradas com nitrogênio líquido, homogeneizadas 

em ácido fórmico 1% e o macerado foi incubado por 10 min em temperatura 

ambiente para a extração ácida de proteínas totais. Em seguida, o extrato foi 

clarificado com no mínimo duas centrifugações a 13000 x g por 15 min, 4°C. O 

sobrenadante foi injetado na coluna de fase reversa Resource 3 mL HPLC 

(Amersham) previamente equilibrada com 0,1% de ácido fórmico. Um gradiente de 

30 min que partiu de 0 a 80% de acetonitrila em 0,1% de ácido fórmico foi usado. 

Para o estabelecimento de um padrão, o peptídeo AtRALF1 sintético maduro foi 

injetado previamente para determinar o intervalo de coleta da fração que contém o 
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peptídeo. Após a injeção dos extratos clarificados, as frações contendo o peptídeo 

foram coletadas entre 9 e 16 min, liofilizadas e analisadas por Western blot usando o 

anticorpo primário anti-RALF.   

 

3.12 Western blot para detecção das proteínas  

 

 Para a detecção das proteínas de interesse, as amostras foram 

individualmente ressuspendidas em tampão de corrida SDS-PAGE contendo 10% de 

β-mercaptoetanol, aquecidas a 95°C por 8 min, aplicadas em gel SDS-PAGE 

(NuPAGE 10-20% Tris-tricine Gel - Life Technologies) e em seguida o gel foi 

transferido para membrana de nitrocelulose por 1 h a 100 V. A análise por Western 

Blot foi realizada utilizando o seguinte procedimento: lavagem da membrana 2 vezes 

com solução TBS-T (TBS contendo Tween 0,1%) por 5 min cada; bloqueio da 

membrana em solução TBS-T com 5% de leite por 1 h; incubação por 2 h com o 

anticorpo primário em solução de TBS-T com 2% de leite; lavagem da membrana 5 

vezes com solução TBS-T por 5 min cada; incubação por 1 h com o anticorpo 

secundário conjugado à fosfatase alcalina anti-igG ou à peroxidase (1:10000, 

Zymed) em solução de TBS-T com 2% de leite; lavagem da membrana 5 vezes com 

solução TBS-T por 5 min cada; incubação com o substrato Lumi-Phos WB 

Chemiluminescent Substrate (Pearce) ou Super Signal® West Pico Maximum 

Chemiluminescent (Thermo Scientific) por 5 min no escuro e revelação usando o 

filme apropriado após 1 h de exposição. 

 

3.13 Inibição de alongamento de hipocótilo com AtRALF1 

 

 Sementes de arabidopsis desinfestadas foram mantidas por 3 d a 4°C e 

colocadas em meio contendo sais MS 0,5X sem vitaminas e sacarose (pH 5,6) em 

placas de 24 poços. Em seguida, foram submetidas à luz (150 µE m-2.s-1) por 1 h e 

no escuro por 24 h, a 24°C. Após este tempo, foi adicionado 1 μM,  5 μM e 10 μM do 

peptídeo AtRALF1 e o alongamento do hipocótilo foi medido em 48 h após a adição 

do mesmo, com o auxílio do programa ImageJ (National Institutes of Health, USA). 
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3.14 Análise da expansão celular: medições do comprimento celular na 

endoderme de raiz primária de arabidopsis 

 

 Sementes de arabidopsis foram superficialmente esterilizadas como já 

descrito e crescidas por 2 d em meio MS 0,5X sem vitaminas e sacarose, pH 5,6, 

sob luz constante (150 µE m-2.s-1) a 24°C. Em seguida, 10 µM  do peptídeo AtRALF1 

foi adicionado e o comprimento das células da endoderme na zona de diferenciação 

foi medido 2 d após o tratamento. As plantas controles foram mantidas sob as 

mesmas condições em meio isento de peptídeo. Para corar a parede celular, as 

plantas foram tratadas com uma solução de 1 mg/mL de iodeto propiônico (Sigma) 

durante 15 min no escuro, e lavadas duas vezes com água. As células foram 

visualizadas e mensuradas através de microscopia confocal (Olympus FV1000). 

Para células coradas com iodeto propiônico (Sigma), os comprimentos de onda de 

excitação e de emissão usados foram 555 e 655 nm, respectivamente. Cerca de 

trinta plantas por genótipo e pelo menos 5 células por raiz foram analisadas.  

 

3.15 Digestão e purificação de fragmentos de DNA a partir de gel de agarose 

 

 As reações de digestão do DNA usando enzimas de restrição foram 

realizadas usando tampão para reação enzimática apropriado (diluído 10 X) e 5 U de 

enzima por µg de DNA. As digestões do DNA foram feitas por no mínimo 30 min a 

37°C. Após a reação, as amostras foram aplicadas em gel de agarose 1% e os 

fragmentos de interesse foram purificados com o auxílio do Kit QIAEX II Gel 

Extraction (QIAGEN), seguindo as recomendações dos fabricantes.   

 Basicamente, os blocos de agarose contendo os fragmentos de DNA foram 

cortados e pesados. Três volumes do tampão QXI foi adicionado para cada 100 mg 

de gel juntamente com 10 µL de QIAEX II. A amostra foi incubada a 50°C por 

aproximadamente 10 min até a completa dissolução de agarose. A amostra foi 

centrifugada a 12000 x g por 30 s e após a retirada do sobrenadante, a resina foi 

lavada 2 vezes, primeiramente com 500 µL de tampão QXI e em seguida com 500 

µL de tampão PE (com etanol). A resina foi seca a 37°C por 20 min e o DNA foi 

eluído com 20 µL de água ultra-pura autoclavada. 
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3.16 Clonagem e ensaio de duplo híbrido em leveduras 

 

 Os fragmentos de DNA desejados - codificadores dos peptídeos ativos 

AtRALF1 e AtRALF34 e dos domínios extracelulares das proteínas BAK1, BAK7, 

BRI1 e FLS2 - foram obtidos por intermédiasio de reações padrão de PCR utilizando 

iniciadores específicos contendo os sítios de restrição NdeI e BamHI (ANEXO B). 

Após a amplificação, os fragmentos foram digeridos, purificados e clonados nos 

vetores pGADT7 e/ou pGBKT7 (Clontech Laboratories) com a enzima T4 DNA 

ligase. As construções foram confirmadas por PCR e sequenciamento.  

 A transformação e crescimento da levedura Sacharomyces cerevisae foram 

realizados conforme descrito por Gietz e Woods (2002). Suscintamente, uma colônia 

de levedura cepa AH109 crescida em placa contendo meio YPDA (10 g/L extrato de 

levedura, 20 g/L peptona, 20 g/L glicose, 1 mg adenina e 20 g/L ágar) foi inoculada 

no mesmo meio líquido por 24 h, 180 rpm a 30°C. No dia seguinte, 1 mL da cultura 

foi centrifugada por 30 s a 8000 rpm. O sobrenadante foi descartado e o precipitado 

foi lavado com 500 µL de água ultra-pura autoclavada. Após a lavagem e nova 

centrifugação sob mesmas condições, os seguintes componentes foram 

adicionados: 50% PEG 3500, 1 M LiAc, 2 mg/mL espermidina e 500 mg de DNA 

plasmidial de interesse. Após 40 min de incubação em banho-maria a 42°C, a 

reação foi centrifugada novamente e o sobrenadante foi descartado. O pellet de 

células de levedura foi ressuspendido em 50 µL de água ultra-pura e plaqueado em 

meio TRAFO (6,5 mg/L nitrogênio base, 20 g/L glicose, 2 g/L Dropout, 20 g/L ágar, 

pH 5,6) sem leucina e triptofano para seleção das células de levedura que sofreram 

transformação. A placa foi incubada a 30°C por 4 d. As células de levedura 

transformadas com os vetores de interesse foram selecionadas em meio TRAFO 

sem leucina, triptofano e histidina e também em meio TRAFO sem leucina, triptofano 

e adenina para testar as interações.  

 

3.17 Confirmação da produção das proteínas em levedura  

 

 Células de levedura transformadas com os vetores de interesse foram 

inoculadas em meio YPDA, crescidas por 16 h a 28°C e extraídas conforme descrito 

por Kushnirov (2000). Suscintamente, 1 mL da cultura de levedura foi centrifugada a 

5000 x g por 5 min, temperatura ambiente e ressuspendida em 100 µL de água ultra-
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pura autoclavada. Em seguida, foi adicionado mais 100 µL de NaOH (0,2 M) e a 

solução foi incubada por 5 min em temperatura ambiente. Uma centrifugação final foi 

realizada a 5000 x g por 5 min, em temperatura ambiente. 

 Para a detecção das proteínas extraídas, as mesmas foram individualmente 

ressuspendidas em tampão de corrida SDS-PAGE contendo 10% de β-

mercaptoetanol, aquecidas a 95°C por 8 min, aplicadas em gel SDS-PAGE 

(NuPAGE 10-20% Tris-tricine Gel - Life Technologies) e em seguida o gel foi 

transferido para membrana de nitrocelulose por 1 h a 100 V. Foram feitos dois 

Western Blots para detecção das proteínas fusionadas com o epítopo Myc ou HA, 

usando os anticorpos primários anti-Myc (Anti-myc-HRP Antibody, # R951-25 - Life 

Technologies) ou anticorpo HA (anti-HA, HA Antibody, HRP conjugate, #PA1-29751 

- Thermo Scientific) nas concentrações de 1:5000 e 1:1000, respectivamente. 

 

3.18 Produção e identificação da proteína BAK1 (domínio extracelular) 

 

3.18.1 Clonagem, purificação e análise em HPLC da proteína BAK1 (domínio 

extracelular) 

 

 A fim de se expressar o domínio extracelular da proteína BAK1 (At4g33430), 

foi utilizado o sistema gateway (Invitrogen). A região codante do domínio extracelular 

de BAK1 de arabidopsis foi amplificada via PCR, clonada no vetor de entrada 

pENTR D-TOPO (Invitrogen) e recombinada no vetor pDEST17, o qual possui uma 

extensão de histidinas na extremidade N-terminal. O vetor pDEST17 contendo o 

DNA de interesse foi inserido na cepa Roseta de Escherichia coli para a expressão. 

A clonagem foi confirmada por sequenciamento. 

 O mesmo procedimento descrito para a purificação dos peptídeos AtRALFs 

foi realizado para a purificação da proteína BAK1 (domínio extracelular). Em relação 

a análise em HPLC, a proteína foi eluída com 40 min de gradiente de 0 a 80% 

acetonitrila/0,1% ácido fórmico; o fluxo da bomba usado também foi de 1 mL/min. 
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3.18.2 Digestão da proteína BAK1 (domínio extracelular) com tripsina e análise por 

espectrometria de massas 

 

 A digestão com tripsina do domínio extracelular da proteína BAK1 foi 

realizada após sua separação em HPLC. O pico majoritário correspondente  à 

proteína de interesse foi coletado e incubado com 75 nM de bicarbonato de amônio 

em 40% (v/v) de etanol por 60 min em temperatura ambiente. Após este tempo, 5 

mM de Ditiotreitol (DTT) em 25 mM de bicarbonato de amônio foi adicionado por 30 

min a 60°C para a redução da proteína, seguida de uma reação de alquilação 

usando 55 mM de Iodoacetamida em 25 mM de bicarbonato de amônio por mais 30 

min em temperatura ambiente e no escuro. Para a reação de digestão, uma solução 

contendo 40 mg/mL de tripsina em 50 mM de bicarbonato de amônio foi adicionada 

por 45 min no gelo, seguida de uma incubação a 30°C por 16 h. A reação final foi 

seca à vácuo e enviada para a Central Analítica da Universidade de São Paulo 

(USP) para análise usando a técnica de ESI-TOF (Electrospray Ionization-Time of 

Flight).  

 

3.19 Ensaio de co-imunoprecipitação das proteínas recombinantes BAK1 e 

AtRALF1 in vitro 

 

 Para analisar a interação in vitro entre as proteínas recombinantes AtRALF1 

(peptídeo ativo) e BAK1 (domínio extracelular, fusionado ao epítopo HA), foi 

realizado um ensaio de imunoprecipitação. Para tal, 100 nM de ambas as proteínas 

recombinantes (produzidas de maneira heteróloga) foram incubadas por 16 h em 

temperatura ambiente sob agitação em tampão de interação (100 mM NaCl; 1mM 

PmSF; detergente CHAPS 1% X-100; 2,7 mM KCl; 8 mM NaH2PO4 e 2 mM KH2PO4, 

pH 6,3). Logo depois foi adicionado 10 μL de esferas de agarose anti-HA (EZviewTM 

Red Anti-HA Affinity Gel - SIGMA- ALDRICH) em cada reação (BAK1 mais AtRALF1, 

BAK1 somente e AtRALF1 somente) e incubado por 20 min em temperatura 

ambiente, sob agitação. Posteriormente, as esferas de agarose foram lavadas no 

mínimo cinco vezes com o mesmo tampão por 5 min cada em temperatura 

ambiente. As esferas de agarose foram ressuspendidas em tampão de corrida 1x 

contendo 10% de β-mercaptoetanol, fervidas a 95°C por 8 min, aplicadas em gel 

SDS-PAGE (NuPAGE 10-20% Tris-tricine Gel - Life Technologies) e em seguida o 
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gel foi transferido para membrana de nitrocelulose por 1 h a 100 V. Foram feitos dois 

Western Blots para detecção das proteína AtRALF1 e BAK1, utilizando os anticorpos 

primários anti-RALF e anti-HA (anti-HA, HRP conjugate, #PA1-29751 - Thermo 

Scientific). 

 

3.20 Construção do plasmídeo p35S-BAK1:GFP 

 

 Para a construção de vetor contendo a proteína de interesse BAK1 fusionada 

à GFP, foi usado o sistema Gateway (Life Technologies), no qual este gene foi 

clonado no vetor de entrada pENTR/D-TOPO e recombinado no vetor de destino 

pK7FWG2 (KARIMI; INZÉ; DEPICKER, 2002). Os iniciadores utilizados para a 

amplificação dos genes de interesse são mostrados no ANEXO B. Células 

competentes de A. tumefaciens cepa GV3101 foram transformadas com este vetor.  

  

3.21 Transformação transiente de células foliares de Nicotiana benthamiana  

 

 Os vetores de transformação de plantas com os genes de interesse foram 

introduzidos em A. tumefaciens cepa GV3101 via eletroporação e usados nos 

ensaios de expressão transiente em tabaco. 

 As proteínas de interesse foram expressas em folhas de N. benthamiana 

usando transformação mediada por agrobactéria (agroinfiltração), conforme já 

descrito (SPARKES et al., 2006). Resumidamente, colônias de agrobactérias 

contendo os vetores de interesse foram crescidas por 16 h sob agitação de 180 rpm 

a 30°C em 5 mL de meio LB líquido contendo os antibióticos gentamicina (50 

µg/mL), canamicina (50 µg/mL) e espectinomicina (50 µg/mL). Em seguida, 1 mL da 

cultura de agrobactérias foi centrifugada a 2500 x g por 5 min em temperatura 

ambiente e ressuspendidas em 1 mL de tampão de ativação (10 mM MES-KOH pH 

5,6; 10 mM MgCl2; 200 µM acetoseringona) e incubadas em temperatura ambiente 

entre 2 e 4 h. A densidade óptica (OD) de cada cultura foi mensurada e ajustada 

com tampão de ativação para a OD final de 0,3. As folhas de N. benthamiana foram 

agroinfiltradas na superfície abaxial com o auxílio de uma seringa de 1 mL 

desprovida de agulha.  

 O vetor p19 que contém a proteína supressora do silenciamento gênico 

(VOINNET et al., 2003; LAKATOS et al., 2004) também foi co-infiltrado com os 
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outros vetores para transformação de plantas. As plantas que sofreram 

agroinfiltração foram mantidas em laboratório a 23°C por 3 a 5 d, e analisadas em 

microscópio confocal (FV1000, Olympus). O fluoróforo utilizado foi GFP, 

comprimento de onda para excitação de 488 nm e para emissão de 540 nm. 

  

3.22 Ensaio de co-imunoprecipitação entre AtRALF1 e BAK1:GFP 

 

 O ensaio de co-imunoprecipitação foi realizado conforme descrito por Haruta 

et al. (2014), com modificações. Folhas de tabaco (Nicotiana benthamiana) foram 

agroinfiltradas com Agrobacterium tumefaciens cepa GV3101 carregando o vetor 

p35S:BAK1:GFP ou p19. A agroinfiltração foi realizada conforme descrito por 

Sparkes et al. (2006). Após 3-4 d, as folhas foram maceradas com nitrogênio líquido 

e ressuspendidas em tampão (300 mM sacarose, 100 mM Tris-HCl, 25 mM EDTA, 

25 mM NaF, 1 mM Na2MoO4, 1 mM PMSF, 1 mM DTT e coquetel de inibidores de 

proteases, pH 6,2). O homogeneizado foi centrifugado a 1000 x g por 10 min, 4ºC e 

o sobrenadante foi centrifugado a 100.000 x g por 50 min, 4ºC, para separação da 

fração microssomal. A fração microssomal precipitada foi ressuspendida no mesmo 

tampão acrescido de 0,5% Triton-X e incubada com 600 nM de AtRALF1 ou 600 nM 

de [A6]AtRALF1(5-49) por 1 h a 4ºC. Os complexos protéicos foram incubados com o 

anticorpo anti-GFP (sc-8334, Santa Cruz Biotechnology) e esferas de agarose mais 

Proteína A (Life Technologies) por 16 h a 4ºC. Em seguida, as esferas foram lavadas 

5 vezes com o mesmo tampão. As proteínas co-imunoprecipitadas foram analisadas 

por Western blot usando os anticorpos primários anti-RALF para detecção de 

AtRALFs e anti-GFP GFP (1:5000; sc-8334, Santa Cruz Biotechnology) para 

detecção de BAK1 fusionado com GFP. 

 

3.23 Análise de expressão de genes induzidos por AtRALF1 por PCR 

semiquantitativo 

 

 Plantas de arabidopsis foram crescidas por 10 d em placa vertical contendo 

meio MS 0,5X pH 5,6, sem sacarose ou vitaminas, acrescido de 6 g/L de ágar. As 

condições de crescimento foram luz constante (150 µE m-2.s-1) a 24°C. Para análises 

de PCR semi-quantitativo, aproximadamente 20 plantas foram submetidas ao 

mesmo meio MS líquido e tratadas por 1 h com 1 µM de AtRALF em temperatura 
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ambiente. Plantas controle foram incubadas nas mesmas condições sem o peptídeo.  

Em seguida, o RNA total foi isolado de raízes usando o reagente Trizol (Life 

Technologies), seguindo recomendações dos fabricantes. O cDNA foi sintetizado a 

partir de 1 µg de RNA usando o sistema ImProm-II Reverse Transcription 

(Promega). 1,5 µL de cDNA foi usado nas reações de PCR, realizadas por 29 ciclos 

usando iniciadores específicos, descritos no ANEXO B.   

 

3.24 Análise de expressão de genes induzidos por AtRALF1 por PCR 

quantitativo (qRT-PCR) 

  

 A análise de qRT-PCR foi realizada usando cDNA diluído 10 vezes,  Maxima 

SyBR Green Rox/qPCR Master Mix (Thermo Scientific) e um StepOne™ Real-Time 

PCR System (Applied Biosystems). Foram analisados os genes induzidos por 

AtRALF1: um gene que codifica proteína rica em prolina (AtPRP3, At3g62680), um 

gene que codifica uma glicoproteína rica em hidroxiprolina (AtHRGP2, At5g19800), 

CONSTITUTIVE PHOTOMORPHISM AND DWARFISM (CPD, At5g05690) e 

DWARF4 (DWF4, At3g50660). O gene gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase 

(GAPDH, At1g13440) foi usado novamente como controle. Reações sem cDNA 

foram usadas como controle negativo. Três replicatas foram analisadas para cada 

amostra biológica. Duas amostras biológicas foram utilizadas.  O ciclo limiar foi 

determinado automaticamente pelo aparelho e a equação 2–ΔΔCT (LIVAK; 

SCHMITTGEN, 2001) foi usada para calcular o nível de expressão de cada gene. O 

valor arbitrário 1 foi atribuído aos tratamentos controle.     

 

3.25 Análise do pH da rizosfera através de gel indicador 

 

 O gel indicador de pH foi elaborado conforme descrito (WU et al., 2007), com 

poucas modificações. Plantas de arabidopsis foram crescidas por 7 d em placa 

vertical contendo meio MS 0,5X acrescido de 12 g/L de Phytagel®, pH 5,6. As raízes 

das plantas foram tratadas com 10 µM de AtRALF1 ou água (controle) por 15 min. 

Foram utilizadas aproximadamente 25 plantas por tratamento. Em seguida, as 

plantas foram transferidas para o gel indicador de pH (0,006% de bromocresol 

purple, 1 mM de CaSO4, pH 5,7). O registro da mudança de coloração no gel foi 

realizado em até 30 min após o tratamento.  
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3.26 Ensaio de sensibilidade de plantas ao LiCl 

  

 Este experimento foi conduzido conforme Haruta et al. (2014). Plantas de 

arabidopsis foram crescidas em placa vertical contendo meio MS 0,5X acrescido de 

12 g/L de Phytagel® pH 5,6 por 3 d. Em seguida, foram transferidas para o mesmo 

meio, na presença ou ausência de 18 mM de LiCl, e crescidas por mais 4 d. 

 

3.27 Ensaio de mobilização de Ca2+ 

 

 O ensaio de mobilização de cálcio em plantas de arabidopsis foi realizado 

conforme descrito (HARUTA et al. 2008; MORATO DO CANTO et al. 2014). Para 

avaliar a mudança no nível de Ca2+, uma linhagem de arabidopsis transgênica 

contendo uma única inserção do transgene que codifica para a proteína 

citoplasmática aequorina controlada pelo promotor 35S foi usada (LEWIS et al., 

1997), aqui denominada aeq-Col-0. Também foram usadas plantas transgênicas 

expressando aequorina no background mutante bak1-3, chamada de aeq-bak1-3, 

obtidas pelo cruzamento entre plantas aeq-Col-0 e bak1-3. As plantas aeq-bak1-3 

foram selecionadas até a geração T3 e confirmadas por PCR semi-quantitativo 

usando iniciadores específicos (ANEXO B). Sementes dessas plantas transgênicas 

foram superficialmente esterilizadas e germinadas em meio de cultura líquido. Após 

4 d, plantas foram transferidas para uma placa de 96 poços (1 planta/poço) contendo 

meio MS 0,5X pH 5,6, sem sacarose e vitaminas, suplementado por 2,5 mM de 

coelenterazina cp (Interprise). A placa foi incubada no escuro por 16 h, 24°C. Em 

seguida, diferentes concentrações do peptídeo (não marcado ou marcado com éster 

de acridínio, conforme item 3.30) foram adicionadas em cada poço. A emissão da 

luminescência resultante foi monitorada usando-se um leitor de microplaca 

específico (Biotec ELx 800) por aproximadamente 160 s (20 leituras). 

 

3.28 Marcação e purificação dos peptídeos AtRALF1 e AtRALF34 com éster de 

acridínio 

 

 A marcação dos peptídeos recombinantes AtRALF1 e AtRALF34 com éster 

de acridínio foi realizada conforme instruções do fabricante (Cayman Chemical 

Company), com modificações. Resumidamente, 150 µg de AtRALF foi incubado com 
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300 µL do tampão Acridinium Labeling Solution (0,1 M tampão fosfato de sódio pH 

6,3 e 0,15 M NaCl) mais 9 µL de solução de éster de acridínio (9:1 

dimetilformamida/éster de acridínio) por 30 min em temperatura ambiente sob 

agitação. Em seguida, foi adicionado 100 µL do tampão Acridinium Quench Solution 

(0,1 M tampão fosfato de sódio pH 6,3; 0,15 M NaCl; 1% glicina) e a solução foi 

incubada mais 30 min em temperatura ambiente. Terminada a marcação, foi feita a 

dessalinização da solução final em coluna contendo Sephadex G25-80 (Sigma) 

equilibrada com 0,1% de ácido fórmico, no qual 10 tubos individuais contendo 1 mL 

cada foram coletados. Foi feita a quantificação de cada tubo em nanodrop e aqueles 

que apresentaram os maiores valores de absorbância a 220 nm foram purificados 

em HPLC com coluna de fase reversa C18 (8-mm 4,6 x 25 cm Kromasil®) 

previamente equilibrada com 0,1% de ácido fórmico. O peptídeo foi eluído com 60 

min de gradiente de 0 a 40% acetonitrila/ 0,1% ácido fórmico; o fluxo da bomba 

usado foi de 1 mL/min. Através da HPLC foi possível separar o peptídeo AtRALF 

não marcado do marcado com éster de acridínio. Apenas o peptídeo AtRALF 

marcado com éster de acridínio (acriAtRALF) foi coletado e concentrado em 

liofilizador.  

 

3.29 Ligação de acriAtRALF1 e acriAtRALF34 em plantas de arabidopsis 

 

 Plantas selvagens de arabidopsis e mutantes bak1-1, bak1-3, bak1-4 e bak7 

crescidas por 5 d em meio MS 0,5X semi-sólido pH 5,6 foram incubadas com 

AtRALF1 marcado com éster de acridínio (acriAtRALF1) na presença ou ausência 

de AtRALF1, AtRALF9-49 e AtRALF34 não marcado por pelo menos 15 min a 4°C. 

Todas as incubações foram realizadas em 1 mL de meio MS 0,5X líquido pH 5,6. 

Após o tempo de incubação, as plantas foram lavadas no mínimo três vezes. Foram 

usadas 5 plantas por tratamento. O mesmo procedimento foi realizado usando 

acriAtRALF34. 

 Ésteres de acridínio se decompõem de maneira rápida e estequiométrica na 

presença de peróxido de hidrogênio mais hidróxido de sódio, emitindo um flash de 

luz que pode ser quantificado através de um luminômetro (JOSS; TOWBIN, 1994). 

Para avaliar e quantificar a ligação do acriAtRALF1 em plantas selvagens e 

mutantes, as emissões de luminescência resultantes foram monitoradas usando-se 

um leitor de microplaca específico (Biotec ELx 800) ajustado para ler 0,1 s após a 
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adição de uma solução de 20 mM de peróxido de hidrogênio (H2O2) em 100 mM de 

NaOH. 

 

3.30 Análises estatísticas  

 

 O software Infostat Statistics Base package (version 2012e, Córdoba, 

Argentina) foi usado para as análises estatísticas. A comparação das médias foi 

realizada usando o teste de Tukey HSD (Honestly Significant Difference), juntamente 

com análise de variância (STEEL et al., 1996). Para a comparação de médias, o 

teste de Student T  (http://www.chem.uoa.gr/applets/AppletTtest/ Appl_Ttest2.html) 

foi usado com significância de P < 0,1; 0,05 e 0,01. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Efeito do AtRALF1 na inibição do crescimento da raiz primária de mutantes 

da via dos brassinosteróides 

 

 AtRALF1 antagoniza os efeitos dos brassinosteróides (BRs) e, com a 

finalidade de investigar melhor a relação deste peptídeo com os BRs, decidiu-se 

analisar o comportamento de diferentes mutantes relacionados com a via dos BRs 

quando expostos ao AtRALF1.  Plantas transgênicas que superexpressam genes 

relacionados a via dos BRs também foram investigadas. Foram testados os 

mutantes com sensibilidade reduzida a BR, bsk3-1, bri1-301 e bak1-4, os mutantes 

com ganho de função, BRI1sud1, bes1-1D e bzr1-1D, e as plantas transgênicas BRI1-

OX e DWF4-OX. O mutante bsk3-1 (BR-signaling kinase3) é deficiente na produção 

da proteína quinase BSK3, um dos substratos do receptor dos BRs (KIM; WANG, 

2010). O bri1-301 (BR-insensitive1) apresenta perda parcial da função do gene que 

codifica para o receptor dos BRs, BRI1 (XU et al., 2008). O bak1-4 (bri1-associated 

kinase1) é deficiente na produção da proteína co-receptora dos BRs, BAK1 (LI et al., 

2002; NAM; LI et al., 2002). Mutantes BRI1sud1 se comportam como plantas que 

superexpressam o receptor BRI1 (BELKHADIR et al., 2012). Plantas bes1-1D e 

bzr1-1D acumulam, respectivamente, os fatores de transcrição BES1 e BZR1 no 

núcleo e são insensíveis ao inibidor de BR Brassinazole (WANG et al., 2002; YIN et 

al., 2002). As plantas transgênicas BRI1-OX superexpressam o gene que codifica o 

receptor BRI1 fusionado com a proteína GFP (WANG et al., 2001) e as plantas 

DWF4-OX superexpressam o gene que codifica a enzima da biossíntese de 

brassinosteróides citocromo P450 monooxigenase; ambas comportam-se como 

superprodutoras de BRs (CHOE et al., 1998). 

 Raízes primárias de plantas selvagens cresceram em média 0,11 cm e foram 

inibidas pelo peptídeo AtRALF1 em aproximadamente 50%. A inibição de raízes 

primárias de mutantes bsk3-1, que cresceram 0,074 cm, foi de aproximadamente 

46%; de mutantes bri1-301, cujo crescimento foi de 0,095 cm, em torno de 58%. Em 

mutantes bak1-4, cujas raízes primárias cresceram somente 0,062 cm, AtRALF1 não 

afetou o crescimento de raízes. O crescimento radicular de BRI1sud1 foi de 0,195 cm 

e a porcentagem de inibição igual a 60,5%. Raízes primárias de bes1-1D e bzr1-1D 

cresceram 0,17 e 0,16 cm, respectivamente, e a inibição causada pelo peptídeo em 
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ambas foi em torno de 42%. Em plantas BRI1-OX, o crescimento radicular foi 0,13 

cm e a porcentagem de inibição aproximadamente 35%. Nas plantas DWF4, o 

crescimento das raízes primárias foi de 0,2 cm e a inibição por volta de 32% (Figura 

1). Todos os mutantes e transgênicos envolvidos com a sinalização de BR que 

foram testados, com exceção do bak1-4, tiveram suas raízes primárias inibidas por 

AtRALF1. O mutante bak1-4 foi insensível ao tratamento.  

  

 

 

Figura 1 - Análise do efeito do peptídeo AtRALF1 em mutantes e transgênicos 
relacionados com a via dos brassinosteróides. Ensaio de inibição de raiz 
primária com o peptídeo recombinante AtRALF1. As medições das 
raízes foram feitas após 48 h de tratamento com 10 µM do peptídeo. 
Col-0, plantas selvagens. Cada barra representa a média do 
comprimento de raiz de 20-40 plantas. Valores representam as médias 
mais o desvio padrão. Asteriscos triplos respresentam P< 0,01 (Teste de 
Student´s T); ns, não significativo. Este experimento é representativo de 
três repetições com resultados similares 

 
  

 Para verificar se o peptídeo AtRALF1 afetaria o crescimento radicular de 

outros mutantes perda-de-função para os genes da mesma família do BAK1, os 

mutantes serk1, serk2, bak1-1, bak1-3, bak7 (serk4) e bak8 (serk5) foram avaliados 

nas mesmas condições descritas anteriormente. O crescimento das raízes primárias 

dos mutantes serk1, serk2, bak1-1, bak1-3, bak7 e bak8 foi de 0,09 cm, 0,133 cm, 

0,057 cm, 0,06 cm, 0,118 cm e 0,081 cm, respectivamente (Figura 2). Os valores 

aproximados da porcentagem de inibição de raízes primárias dos mutantes serk1, 
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serk2, bak7 e bak8 foram de 49%, 46%, 48% e 47%, respectivamente. Nos 

mutantes bak1-1 e bak1-3, o crescimento das raízes primárias não se alterou após o 

tratamento com o peptídeo (Figura 2). Os mutantes bak1-1, bak1-3 e bak1-4, todos 

perda-de-função, apresentam inserção de T-DNA em diferentes regiões do gene 

BAK1 (ANEXO C).   

 

 

Figura 2 - Ensaio de inibição de raiz primária dos mutantes serk/bak com o peptídeo 
recombinante AtRALF1. As medições das raízes de plantas selvagens 
(Col-0), mutantes serk1 (SALK_053021), serk2 (SALK_058020C), bak1-1 
(CS6125), bak1-3 (SALK_034523), bak7 (SALK_058093) e bak8 
(SALK_147275C) foram feitas após 48 h de tratamento com 10 µM do 
peptídeo. Cada barra representa a média do comprimento de raiz de 20-
40 plantas. Valores representam as médias mais o desvio padrão. 
Asteriscos triplos respresentam P< 0,01 (Teste de Student´s T); ns, não 
significativo. Este experimento é representativo de três repetições com 
resultados similares 

 
 
 Em seguida, verificou-se se a insensibilidade dos mutantes bak1-1, bak1-3 e 

bak1-4 seria específica para o AtRALF1 ou se seria uma resposta genérica para os 

peptídeos AtRALFs. Para testar a especificidade da resposta, o peptídeo AtRALF34 

foi escolhido. Apesar de possuir a estrutura primária mais diferenciada dentre os 

nove AtRALFs mais parecidos com o originalmente isolado de tabaco, o AtRALF34 

inibe o crescimento de raiz primária e alcaliniza o meio extracelular de suspensões 

celulares com a mesma intensidade que o AtRALF1 (MORATO DO CANTO et al., 

2014).  

 O crescimento da raiz primária de plantas selvagens foi semelhante ao 

descrito nas Figuras 1 e 2 e a porcentagem de inibição de raiz causada pelo 

peptídeo AtRALF34 foi de aproximadamente 42% (Figura 3). Raízes primárias dos 
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mutantes bak1-1, bak1-3 e bak1-4 cresceram em torno de 0,6-0,7 cm. 

Diferentemente de AtRALF1, o peptídeo AtRALF34 inibiu o crescimento das raízes 

primárias dos três mutantes bak1 em torno de 30% (Figura 3).  

 

 

Figura 3 - Ensaio de inibição de raiz primária de mutantes bak1 com o peptídeo 
AtRALF34. Raízes de mutantes bak1-1 (CS6125), bak1-3 
(SALK_034523) e bak1-4 (SALK_116202) são inibidas por AtRALF34. 
As medições das raízes foram feitas após 48 h de tratamento com 10 µM 
do peptídeo. Col-0, plantas selvagens. Cada barra representa a média 
do comprimento de raiz de 20-40 plantas. Valores representam as 
médias mais o desvio padrão. As médias com a mesma letra não são 
significativamente diferentes entre si (Teste de Tukey, P ≤ 0,01). Este 
experimento é representativo de três repetições com resultados similares 

 
  

 Em meio líquido, as raízes primárias de mutantes bak1-1, bak1-3 e bak1-4 

cresceram aproximadamente 54-60% do tamanho de raízes primárias de plantas 

selvagens (Figuras 1, 2 e 3). Para verificar se a insensibilidade de mutantes bak1 ao 

peptídeo não poderia ser efeito de um desenvolvimento comprometido, o 

crescimento de raízes primárias dos mutantes bak1 foi maximizado trocando-se o 

meio líquido por meio semi-sólido vertido em placas que, posteriormente, são 

colocadas na posição vertical para a germinação e crescimento das plantas.  

 Em placas verticais, as raízes de mutantes bak1 cresceram em média 4 cm, 

que corresponde a aproximadamente 68% em relação a raízes de plantas 

selvagens. As raízes primárias dos três mutantes bak1, tratados ou não tratados 

com diferentes concentrações de AtRALF1, não diferiram significativamente entre si 

nas novas condições de placa vertical e meio semi-sólido (Figura 4A). As raízes 

primárias de plantas selvagens foram inibidas por AtRALF1 nas doses de 1, 5 e 10 

µM em aproximadamente 20%, 50% e 60%, respectivamente. Imagens 
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representativas de plantas tratadas e não tratadas com diferentes concentrações de 

AtRALF1 após 8 d são mostradas (Figura 4B).    

 

 

Figura 4 - Raízes primárias de mutantes bak1-1 (CS6125), bak1-3 (SALK_034523) e 
bak1-4 (SALK_116202) não são inibidas pelo peptídeo AtRALF1. Col-0, 
plantas selvagens. Plantas crescidas por 5 d em meio MS 0,5X foram 
transferidas para o mesmo meio de cultura na presença de 0, 0,5, 1, 5 e 
10 µM do peptídeo por mais 8 d. (A) Medições de raízes primárias após 8 
d de tratamento com diferentes concentrações do peptídeo. Cada barra 
representa a média do comprimento de raiz de 10 plantas. Valores 
representam as médias mais o desvio padrão. As médias com a mesma 
letra não são significativamente diferentes entre si (Teste de Tukey, P ≤ 
0,01). Este experimento é representativo de três repetições com 
resultados similares. (B) Ensaio de inibição em placa vertical (meio de 
cultura semi-sólido) após 8 d de tratamento com as concentrações 0, 0,5, 
1, 5 e 10 µM do peptídeo. As barras brancas representam 1 cm  
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 Para verificar o crescimento radicular de plantas selvagens e mutantes bak1 

sob diferentes concentrações de AtRALF1 ao longo do tempo, o comprimento de 

raízes primárias das plantas foi mensurado nos 8 d de tratamento.  

 Plantas selvagens expostas a  0,5 µM de AtRALF1 não tiveram o crescimento 

da raiz primária afetado. Nas concentrações de 1, 5 e 10 µM, o peptídeo hormonal 

afetou negativamente o crescimento de raízes primárias de plantas selvagens a 

partir do terceiro dia de crescimento (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Comprimento de raiz primária de plantas selvagens submetidas a 
diferentes concentrações do peptídeo AtRALF1 em 1 a 8 d após 
tratamento. Plantas crescidas por 5 d em meio MS 0,5X foram 
transferidas para o mesmo meio de cultura na presença de 0, 0,5, 1, 5 
e 10 µM do peptídeo por mais 8 d. Raízes de plantas selvagens são 
inibidas pelo peptídeo de maneira dose-depentente. Cada barra 
representa a média do comprimento de raiz de 10 plantas. Valores 
representam as médias mais o desvio padrão. As médias com a 
mesma letra não são significativamente diferentes entre si (Teste de 
Tukey, P ≤ 0,01). Este experimento é representativo de três repetições 
com resultados similares 

 
  

 Nos três mutantes bak1-1, bak1-3 e bak1-4, nenhuma das concentrações 

testadas promoveu a inibição de raízes primárias. O crescimento radicular de 

plantas não tratadas, dose 0 µM, foi similar ao de plantas tratadas com 0,5, 1, 5 e 10 

µM de AtRALF1 nos 8 d de tratamento (Figuras 6, 7 e 8).  
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Figura 6 - Comprimento de raiz primária de mutantes bak1-1 submetidos a diferentes 
concentrações do peptídeo AtRALF1 em 1 a 8 d após tratamento. Plantas 
crescidas por 5 d em meio MS 0,5X foram transferidas para o mesmo 
meio de cultura na presença de 0, 0,5, 1, 5 e 10 µM do peptídeo por mais 
8 d. Raízes mutantes bak1-1 não são inibidas pelo peptídeo em nenhuma 
das doses testadas. Cada barra representa a média do comprimento de 
raiz de 10 plantas. Valores representam as médias mais o desvio padrão. 
As médias com a mesma letra não são significativamente diferentes entre 
si (Teste de Tukey, P ≤ 0,01). Este experimento é representativo de três 
repetições com resultados similares 

  

 

Figura 7 - Comprimento de raiz primária de mutantes bak1-3 submetidos a diferentes 
concentrações do peptídeo AtRALF1 em 1 a 8 d após tratamento. Plantas 
crescidas por 5 d em meio MS 0,5X foram transferidas para o mesmo 
meio de cultura na presença de 0, 0,5, 1, 5 e 10 µM do peptídeo por mais 
8 d. Raízes mutantes bak1-3 não são inibidas pelo peptídeo em nenhuma 
das doses testadas. Cada barra representa a média do comprimento de 
raiz de 10 plantas. Valores representam as médias mais o desvio padrão. 
As médias com a mesma letra não são significativamente diferentes entre 
si (Teste de Tukey, P ≤ 0,01). Este experimento é representativo de três 
repetições com resultados similares 
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Figura 8 - Comprimento de raiz primária de mutantes bak1-4 submetidos a diferentes 
concentrações do peptídeo AtRALF1 em 1 a 8 d após tratamento. Plantas 
crescidas por 5 d em meio MS 0,5X foram transferidas para o mesmo 
meio de cultura na presença de 0, 0,5, 1, 5 e 10 µM do peptídeo por mais 
8 d. Raízes mutantes bak1-4 não são inibidas pelo peptídeo em nenhuma 
das doses testadas. Cada barra representa a média do comprimento de 
raiz de 10 plantas. Valores representam as médias mais o desvio padrão. 
As médias com a mesma letra não são significativamente diferentes entre 
si (Teste de Tukey, P ≤ 0,01). Este experimento é representativo de três 
repetições com resultados similares 

 
 
 
 A proteína BAK7 é homóloga a BAK1 e apresenta redundância gênica com 

BAK1 (JEONG et al., 2010). Por isso, mutantes bak7 foram usados novamente em 

ensaio de inibição de raiz primária pelo peptídeo AtRALF1 em placa vertical para 

verificação de especificidade de uma relação entre AtRALF1 e BAK1. A 

porcentagem de inibição do crescimento de raízes primárias de mutantes bak7 

causada por 10 µM de AtRALF1 é de aproximadamente 70% (Figura 9A). Os dados 

qualitativos também mostram raízes primárias de mutantes bak7 inibidas após o 

tratamento com o peptídeo (Figura 9B).   
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Figura 9 - Raízes primárias de plantas mutantes bak7 (SALK_058093) são inibidas 
pelo peptídeo AtRALF1. Plantas crescidas por 5 d em meio MS 0,5X 
foram transferidas para o mesmo meio de cultura na presença de 10 µM 
do peptídeo por mais 8 d.  (A) Medições de raízes após 8 d de tratamento 
com 0 e 10 µM do peptídeo. Cada barra representa a média do 
comprimento de raiz de 10 plantas. Valores representam as médias mais 
o desvio padrão. Asteriscos triplos respresentam P< 0,01 (Teste de 
Student´s T). (B) Ensaio de inibição em placas verticais após 8 d de 
tratamento com  0 µM e 10 µM do peptídeo. A barra branca representa 1 
cm. Este experimento é representativo de duas repetições com resultados 
similares 

  

 Para avaliar se o crescimento de raízes primárias dos mutantes bak1-1, bak1-

3 e bak1-4 pode ser inibido por outros hormônios e portanto, demonstrar a 

especificidade da insensibilidade ao AtRALF1, plantas foram crescidas em placas 

verticais na presença de 0,1 µM da citocinina BAP (6-Benzilaminopurina) ou 0,1 µM 

da auxina NAA (ácido naftil acético). Tanto BAP quanto NAA são hormônios vegetais 

que inibem o crescimento de raízes primárias nas concentrações utilizadas 

(MULKEY; KUZMANOFFB; EVANS, 1982; CARY; LIU; HOWELL, 1995).  

 A citocinina BAP inibiu o crescimento de raízes primárias de mutantes bak1-1, 

bak1-3 e bak1-4 em aproximadamente 52%. Em plantas selvagens, a inibição de 

raízes primárias por BAP foi em torno de 65% (Figura 10). 
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Figura 10 - Raízes primárias de plantas mutantes bak1-1 (CS6125), bak1-3 
(SALK_034523) e bak1-4 (SALK_116202) são inibidas pela citocinina 
BAP. Plantas crescidas por 5 d em meio MS 0,5X foram transferidas 
para o mesmo meio de cultura na presença de BAP por mais 8 d.  
Medições de raízes após 8 d de tratamento com 0,1 µM de BAP. 
Plantas selvagens, Col-0, foram usadas como controle. Cada barra 
representa a média do comprimento de raiz de 10 plantas. Valores 
representam as médias mais o desvio padrão. Asteriscos triplos 
respresentam P< 0,01 (Teste de Student´s T). Este experimento é 
representativo de duas repetições com resultados similares 

 
 
  

 A inibição do crescimento de raízes primárias de mutantes bak1-1, bak1-3 e 

bak1-4 causada pela auxina NAA foi de aproximadamente 80%. Em plantas 

selvagens, a inibição de raízes primárias por NAA foi de aproximadamente 84% 

(Figura 11).  

 Em suma, os resultados acima indicam que a insensibilidade de mutantes 

bak1-1, bak1-3 e bak1-4 ao peptídeo AtRALF1 é específica, visto que estes 

mutantes são sensíveis a outros hormônios, como a auxina ou a citocinina.   
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Figura 11 - Raízes primárias de plantas mutantes bak1-1 (CS6125), bak1-3 
(SALK_034523) e bak1-4 (SALK_116202) são inibidas pela auxina 
NAA. Plantas crescidas por 5 d em meio MS 0,5X foram 
transferidas para o mesmo meio de cultura na presença de NAA 
por mais 8 d. Medições de raízes após 8 d de tratamento com 0,1 
µM de NAA. Plantas selvagens, Col-0, foram usadas como 
controle. Cada barra representa a média do comprimento de raiz 
de 10 plantas. Valores representam as médias mais o desvio 
padrão. Asteriscos triplos respresentam P< 0,01 (Teste de 
Student´s T). Este experimento é representativo de duas 
repetições com resultados similares 

 
 
4.2 Hipocótilos de mutantes bak1 apresentam menor sensibilidade ao AtRALF1  

 

 O peptídeo AtRALF1 inibe o alongamento do hipocótilo de plantas de 

arabidopsis crescidas no escuro (MINGOSSI et al., 2010; MORATO DO CANTO et 

al., 2014). O efeito da aplicação exógena de AtRALF1 no hipocótilo de plantas 

mutantes bak1 foi investigado.  

 O alongamento de hipocótilo dos mutantes bak1-1, bak1-3 e bak1-4 não é 

inibido pelo tratamento com 1 µM de AtRALF1. Porém, usando maiores 

concentrações do peptídeo, é possível observar inibição do alongamento de 

hipocótilo em mutantes bak1 de maneira dose-dependente (Figura 12). Na dose de 5 

µM de AtRALF1, a porcentagem de inibição do alongamento de hipocótilo nos 

mutantes bak1 é de aproximadamente 30%. Utilizando 10 µM do peptídeo, esta 

porcentagem de inibição aumentou para aproximadamente 50%. 

 Em plantas selvagens, a dose de 1 µM já foi o suficiente para inibir o 

alongamento de hipocótilos em torno de 20%, enquanto que as doses de 5 µM e 10 

Col-0 bak1-1 bak1-3 bak1-4

C
o

m
p

ri
m

e
n

to
 d

e
 r

a
iz

 (
c

m
)

0

1

2

3

4

5

6

7

a

b

a

b

a

b

a

b

H20

0,1 µM NAA



   
 

 

64 

µM, de maneira similar com o observado em mutantes bak1, inibem por volta de 

30% e 55%, respectivamente (Figura 12).  

      

 

Figura 12 - Ensaio de inibição de alongamento de hipocótilo dos mutantes bak1 com 
o peptídeo AtRALF1. Hipocótilos de mutantes bak1-1 (CS6125), bak1-3 
(SALK_034523) e bak1-4 (SALK_116202) não são inibidos por 1 µM de 
AtRALF1, mas são inibidos a 5 e 10 µM. As medições dos hipocótilos 
raízes foram feitos após 48 h de tratamento com o peptídeo. Col-0, 
plantas selvagens. Cada barra representa a média do comprimento de 
raiz de 20 plantas. Valores representam as médias mais o desvio 
padrão. As médias com a mesma letra não são significativamente 
diferentes entre si (Teste de Tukey, P ≤ 0.01). Este experimento é 
representativo de três repetições com resultados similares 

 
 

 Os dados mostram que hipocótilos de mutantes bak1 possuem menor 

sensibilidade ao peptídeo.  

 

4.3 AtRALF1 requer BAK1 para inibir a expansão celular em raiz  

 

 O peptídeo hormonal AtRALF1 inibe a expansão celular em raiz (MATOS et 

al., 2008; HARUTA et al., 2014, BERGONCI et al., 2014). Para verificar se a proteína 

BAK1 é necessária para esta atividade biológica causada por AtRALF1, plantas 

mutantes bak1-1, bak1-3 e bak1-4 foram tratadas com o peptídeo recombinante. 

Posteriormente, o comprimento das células da endoderme da raiz primária destas 

plantas foi mensurado.  
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 Neste caso, as células endodérmicas da raiz foram escolhidas devido ao alto 

nível de expressão endógena de AtRALF1 nesta camada (eFP-browser, BIRNBAUM 

et al., 2003; WINTER et al., 2007).  

 Na zona de diferenciação da raiz, as células da endoderme de plantas 

selvagens tratadas com o peptídeo são em média 58% menores que as células da 

endoderme de plantas selvagens não tratadas. Enquanto que o comprimento de 

células endodérmicas dos mutantes bak1-1, bak1-3 e bak1-4 tratados e não tratados 

com AtRALF1 não mostrou alteração (Figura 13).  

 

 

Figura 13 - AtRALF1 não afeta no tamanho de células endodérmicas de mutantes 
bak1. Comprimento de células endodérmicas de raízes de plantas 
mutantes bak1-1 (CS6125), bak1-3 (SALK_034523) e bak1-4 
(SALK_116202) tratadas com 10 µM de AtRALF1 por 48 h ou não 
tratadas como controle. Plantas selvagens (Col-0), foram usadas como 
controle. As células da endoderme da zona de diferenciação da raiz 
foram mensuradas. Valores representam as médias ± desvio padrão de 
aproximadamente 150 células. Asteriscos triplos indicam P< 0,01 
(Teste de Student´s T); ns, não significativo. Este dado é a média de 
quatro experimentos independentes 

 
 

 Portanto, na ausência de BAK1, AtRALF1 não inibe a expansão celular de 

células endodérmicas em raiz.  
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4.4 AtRALF1 interage com o domínio extracelular de BAK1 no sistema de 

duplo-híbrido em levedura 

 

 Fragmentos de DNA que codificam o peptídeo AtRALF1, o peptídeo 

AtRALF34 e os domínios extracelulares das proteínas BAK1, BAK7, BRI1 e FLS2 

foram clonados em vetores específicos e analisados em sistema de duplo-híbrido 

para verificar a existência de interação entre as proteínas. 

 Os domínios extracelulares das proteínas BAK1 e BRI1 foram escolhidos por 

serem responsáveis pela percepção dos BRs (LI et al, 1997; NAM; LI, 2002). BAK7 é 

homólogo ao BAK1, apresenta redundância gênica com BAK1 e foi escolhido para 

verificação de especificidade da interação com BAK1 (JEONG et al.; 2010). FLS2 

em conjunto com a proteína co-receptora BAK1 faz parte do complexo de percepção 

do peptídeo bacteriano flg22 e também foi escolhido como forma de verificar a 

especificidade da interação do peptídeo com outras proteínas receptoras de 

membrana (CHINCHILA et al., 2007).      

No sistema de duplo-híbrido em leveduras, o peptídeo AtRALF1 interagiu com 

o domínio extracelular (DE) da proteína BAK1 e não interagiu com os domínios 

extracelulares de BAK7, BRI1 e FLS2 (Figura 14). 

No mesmo sistema, o peptídeo AtRALF34 não interagiu com os domínios 

extracelulares das proteínas BAK1, BAK7, BRI1 e FLS2 (Figura 15). 
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Figura 14 - O peptídeo AtRALF1 interage com o domínio extracelular de BAK1 
(BAK1DE) em levedura. O peptídeo AtRALF1 fusionado ao domínio de 
ligação de DNA GAL4 (AtRALF1-pGBKT7) foi usado como isca para 
testar a sua interação com o domínio extracelular das proteínas 
fusionadas ao domínio de ativação de GAL4 (pGADT7): BAK1 
(BAK1DE), BAK7 (BAK7DE), BRI1 (BRI1DE) e FLS2 (FLS2DE). As 
leveduras co-transformadas com essas construções foram submetidas 
em meio sem leucina, triptofano e histidina para testar as interações. 
Este experimento é representativo de quatro repetições com resultados 
similares 

 

 

Figura 15 - O peptídeo AtRALF34 não interage com nenhuma das proteínas 
analisadas em levedura. O peptídeo AtRALF1 fusionado ao domínio 
de ligação de DNA GAL4 (AtRALF1-pGBKT7) foi usado como isca 
para testar a sua interação com o domínio extracelular das proteínas 
fusionadas ao domínio de ativação de GAL4 (pGADT7): BAK1 
(BAK1DE), BAK7 (BAK7DE), BRI1 (BRI1DE) e FLS2 (FLS2DE). As 
leveduras co-transformadas com essas construções foram 
submetidas em meio sem leucina, triptofano e histidina para testar as 
interações. Este experimento é representativo de quatro repetições 
com resultados similares 
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  Para se determinar de maneira mais precisa qual a região do domínio 

extracelular da proteína BAK1 que é responsável pela interação com AtRALF1, 

foram feitas deleções no domínio extracelular de BAK1 (Figura 16).  

 

  

 

Figura 16- Deleções nos domínios extracelulares de BAK1. Barras azuis 
representam as deleções partindo da região N-terminal da proteína e 
barras vermelhas representam as deleções partindo da região C-
terminal, totalizando 12 fragmentos: LRR1 + LRR2 + LRR3 + LRR4 + 
LRR5 + Prorich, LRR2 + LRR3 + LRR4 + LRR5 + Prorich, LRR3 + 
LRR4 + LRR5 + Prorich, LRR4 + LRR5 + Prorich, LRR5 + Prorich e 
Prorich, Leu zippers + LRR1 + LRR2 + LRR3 + LRR4 + LRR5, Leu 
zippers + LRR1 + LRR2 + LRR3 + LRR4, Leu zippers + LRR1 + LRR2 
+ LRR3, Leu zippers + LRR1 + LRR2, Leu zippers + LRR1 e Leu 
zippers. LZ (Leu zippers), zíperes de leucina. LRR, região rica em 
leucina. Prorich,  região rica em prolina 

 
  

 Os fragmentos contendo os motivos Leu zippers + LRR1 + LRR2 + LRR3 e 

Leu zippers + LRR1 + LRR2 interagiram com o AtRALF1 no sistema de duplo 

híbrido. Os demais fragmentos não interagiram com o peptídeo (Figura 17). Os 

resultados sugerem que a região de ligação ao peptídeo está localizada nos motivos 

LRR2 e LRR3 do domínio extracelular de BAK1.   
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Figura 17 - Ensaio de duplo-híbrido em levedura: interações do peptídeo AtRALF1 
com deleções no domínio extracelular de BAK1 em meio de cultura 
menos leucina, triptofano e histidina. Os fragmentos testados foram: 
LRR1 + LRR2 + LRR3 + LRR4 + LRR5 + Prorich, LRR2 + LRR3 + LRR4 
+ LRR5 + Prorich, LRR3 + LRR4 + LRR5 + Prorich, LRR4 + LRR5 + 
Prorich, LRR5 + Prorich e Prorich, Leu zippers + LRR1 + LRR2 + LRR3 + 
LRR4 + LRR5, Leu zippers + LRR1 + LRR2 + LRR3 + LRR4, Leu zippers 
+ LRR1 + LRR2 + LRR3, Leu zippers + LRR1 + LRR2, Leu zippers + 
LRR1 e Leu zippers. LZ (Leu zippers), zíperes de leucina. LRR, região 
rica em leucina. Pro-rich, região rica em prolina. Este experimento é 
representativo de três repetições com resultados similares 

 

 Nenhuma deleção envolvendo a região N-terminal do domínio extracelular de 

BAK1 foi capaz de interagir com AtRALF1, indicando que a região N-terminal é 

essencial para a interação.  

 A imunodetecção dos domínios extracelulares de BAK1, BAK7, FLS2 e BRI1 

utilizados no sistema de duplo-híbrido confirmou a produção das proteínas nas 

leveduras (Figura 18A). A produção dos peptídeos AtRALF1 e AtRALF34 nas 

leveduras foi também confirmada (Figuras 18B e 18C), assim como todas as 

deleções no domínio extracelular de BAK1 (Figura 18D). 
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Figura 18 - Imunodetecção para a confirmação da produção das proteínas em 
levedura. (A) Proteínas fusionadas com o epítopo HA: BAK1DE 
(~24,8 kDa), BAK7DE (~25 kDa), FLS2DE (~92,9 kDa), BRI1DE 
(~90,7 kDa), vetor vazio (pGADT7 sem inserção de proteína 
recombinante), utilizado como controle. (B) Proteína fusionada com o 
epítopo Myc: AtRALF1 (~8,4 kDa), vetor vazio (pGBKT7 sem 
inserção de proteína recombinante), utilizado como controle. (C) 
Proteína fusionada com o epítopo Myc: AtRALF34 (~8,4 kDa), vetor 
vazio (pGBKT7 sem inserção de proteína recombinante), utilizado 
como controle. (D) Deleções no domínio extracelular de BAK1 
fusionado com o epítopo HA: 1,LRR1 + LRR2 + LRR3 + LRR4 + 
LRR5 + Prorich (~20,8 kDa); 2, LRR2 + LRR3 + LRR4 + LRR5 + 
Prorich (~18 kDa); 3, LRR3 + LRR4 + LRR5 + Prorich (~15,4 kDa); 4, 
LRR4 + LRR5 + Prorich (~12,8 kDa); 5, LRR5 + Prorich (~10 kDa); e 
6, Prorich (~7,6 kDa); 7, Leu zippers + LRR1 + LRR2 + LRR3 + LRR4 
+ LRR5 (~21,4 kDa); 8, Leu zippers + LRR1 + LRR2 + LRR3 + LRR4 
(~18,9 kDa); 9, Leu zippers + LRR1 + LRR2 + LRR3 (~16,2 kDa); 10, 
Leu zippers + LRR1 + LRR2 (~13,6 kDa); 11, Leu zippers + LRR1 
(~10,9 kDa); e 12, Leu zippers (~8,2 kDa), C- vetor pGADT7 sem 
inserção de proteína recombinante, utilizado como controle. LZ (Leu 
zippers), zíperes de leucina. LRR, região rica em leucina. Pro-rich,  
região rica em prolina. Este experimento é representativo de duas 
repetições com resultados similares 

 

4.5 AtRALF1 interage com BAK1 in vitro 

 

4.5.1 Produção e purificação da proteína recombinante BAK1 (domínio extracelular) 
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 Para a realização de ensaio de co-imunoprecipitação in vitro, o domínio 

extracelular da proteína BAK1, fusionado com o epítopo HA, foi produzido.    

 A produção de BAK1DE-HA foi de aproximadamente 2 mg por 1L de bactéria 

induzida. O tempo de retenção para a proteína BAK1DE-HA foi de aproximadamente 

26 min e o perfil cromatográfico desta proteína apresentou um pico majoritário 

(Figura 19). A identidade desta proteína foi confirmada por espectrometria de 

massas (ANEXO D). 

  

 

Figura 19 - Perfil cromatográfico da proteína BAK1DE-HA. Análise em HPCL, coluna 
C18: 50 µg da amostra purificada em cromatografia de afinidade foi 
usada. Linha tracejada mostra a porcentagem de acetonitrila no decorrer 
da análise 

 
 

4.5.2 Ensaio de co-imunoprecipitação entre AtRALF1 e BAK1DE-HA in vitro 

 

 O ensaio de co-imunoprecipitação in vitro foi realizado para verificar a 

interação entre as proteínas AtRALF1 e BAK1. 

  Os peptídeos sintéticos RALF1(9-49) e RALF1(I6A) foram usados como 

controle negativo (PEARCE et al., 2010). Estes peptídeos inativos são mutados, o 

primeiro não possui o domínio YISY e o segundo apresenta uma mutação pontual 

neste domínio substituindo a isoleucina por uma alanina. Ambos os peptídeos 

mutados apresentaram perda da atividade inibitória de raiz (ANEXO E; PEARCE et 

al., 2010). 
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 Somente o peptídeo AtRALF1 co-imunoprecipitou com BAK1DE-HA (Figura 

20). 

 

 

Figura 20 - Ensaio de co-imunoprecipitação (Co-IP) in vitro entre AtRALF1 o domínio 
extracelular de BAK1 (BAK1DE). A proteína recombinante AtRALF1 é 
co-imunoprecipitada por BAK1DE. A proteína BAK1DE foi detectada com 
anticorpo anti-HA. Os peptídeos RALFs foram detectados com o 
anticorpo anti-RALF. Os peptídeos sintéticos inativos RALF1(I6A) e 
RALF1(9-49) não foram co-imunoprecipitados. O controle AtRALF1 com 
esferas de agarose não mostrou interação. Os símbolos + e - indicam a 
presença ou ausência dos peptídeos, respectivamente. Pesos 
moleculares das proteínas:  BAK1DE-HA, ~25 kDa; AtRALF1, ~7,6 kDa; 
RALF1(I6A) e RALF1(9-49), ~5 kDa. Input, carregamento das proteínas 
analisadas. Este experimento é representativo de três repetições com 
resultados similares 

 

 A proteína BAK1 fusionada a GFP foi expressa transientemente em folhas de 

Nicotiana benthamiana para confirmar in planta a interação AtRALF1/BAK1. Para 

isso, a fração microssomal de folhas expressando BAK1-GFP foi incubada com 

AtRALF1 recombinante ou com o peptídeo RALF1(I6A). O complexo protéico foi 

imunoprecipitado com anticorpo anti-GFP. A detecção do peptídeo imunoprecipitado 

foi realizada com anticorpo anti-RALF em análise de Western blot.  

 Somente o peptídeo ativo AtRALF1 se liga a BAK1 e foi co-imunoprecipitado. 

O peptídeo RALF1(I6A) e os demais controles usados não co-imunoprecipitaram o 

peptídeo AtRALF1 (Figura 21). 

 Os ensaios anteriores mostram que AtRALF1 e BAK1 interagem fisicamente. 
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Figura 21 - Ensaio de co-imunoprecipitação (Co-IP) entre BAK1 e AtRALF1 
utilizando fração microssomal de folhas de tabaco. A proteína 
recombinante AtRALF1 se liga à BAK1 fusionada com GFP (BAK1-
GFP) e é co-imunoprecipitada. A proteína BAK1-GFP foi detectada 
com anticorpo anti-GFP. Os peptídeos RALFs foram detectados com 
o anticorpo anti-RALF. O peptídeo RALF1(I6A) não se ligou em 
BAK1-GFP. Os controles AtRALF1 com vetor p19 e AtRALF1 com 
esferas de agarose não mostraram interação. Os símbolos + e - 
indicam a presença ou ausência dos peptídeos, respectivamente. 
Pesos moleculares das proteínas:  BAK1-GFP, ~95 kDa; AtRALF1, 
~7,6 kDa; RALF1(I6A), ~5 kDa.  Input, carregamento das proteínas 
analisadas. Este experimento é representativo de três repetições com 
resultados similares  

  

4.6 O fenótipo semi-anão de plantas que superexpressam AtRALF1 é 

dependente da proteína BAK1  

 

 Plantas que superexpressam AtRALF1 apresentam um fenótipo semi-anão 

(MATOS et al., 2008). Se BAK1 interage com AtRALF1 e está envolvido na 

percepção do peptídeo, a superexpressão do AtRALF1 no mutante bak1 deve 

resultar em um fenótipo de planta selvagem.  

 Para testar tal hipótese, foram produzidos híbridos de arabidopsis a partir do 

cruzamento entre plantas superexpressando AtRALF1 e plantas mutantes bak1-4. 

Foram obtidas quatro linhagens híbridas p35S-AtRALF1/bak1-4, doravante referidas 

como linhagens #13, #14, #16 e #19.  

 A análise de expressão gênica destas linhagens feita através de PCR semi-

quantitativo confirmou a superexpressão do AtRALF1 e a ausência de transcritos do 

BAK1 (Figura 22).    

  

E
s
fe

ra
s
 d

e
 

a
g

a
ro

s
e

Input Co-IP

95 kDa

7 kDa

Anti-GFP

Anti-RALF

A
tR

A
L

F
1

AtRALF1

RALF1(I6A)

B
A

K
1

-G
F

P
 

+
 p

1
9

p
1

9

+     - +    +     

- +     - -R
A

L
F

1
(I

6
A

)



   
 

 

74 

 

Figura 22 - Análise de expressão dos genes AtRALF1 e BAK1 nas diferentes 
linhagens de plantas p35S:AtRALF1/bak1-4 obtidas. A expressão 
gênica das linhagens #13, #14, #16 e #19 foi analisada e comparada 
com plantas selvagens (Col-0) e plantas superexpressando AtRALF1 
(p35S:AtRALF1). A expressão gênica de GAPDH, gliceraldeído-3-
fosfato desidrogenase (At1g13440), foi usada como controle. AtRALF1 
(At1g02900); BAK1, BRI1-Associated Receptor Kinase (At4g33430)  

 

 Todas as linhagens híbridas analisadas apresentaram fenótipo normal, com 

crescimento radicular semelhante ao de plantas selvagens. O crescimento das 

raízes primárias das linhagens #13, #14, #16 e #19  foi de aproximadamente 4,8 cm, 

4,9 cm, 5,3 cm e 5,1 cm, respectivamente, assim como o de plantas selvagens, que 

foi de 5,2 cm (Figura 23A). Já o crescimento das raízes primárias de plantas que 

superexpressam AtRALF1 (p35S:AtRALF1) foi severamente reduzido, apresentando 

aproximadamente 1,6 cm. Comparando qualitativamente o crescimento de plantas 

selvagens (Col-0), p35S:AtRALF1 e uma linhagem representativa do híbrido, #19, foi 

possível visualizar que o híbrido possui o fenótipo semelhante ao de plantas 

selvagens (Figura 23B).   
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Figura 23 - Análise fenotípica das diferentes linhagens de plantas 

p35S:AtRALF1/bak1-4 obtidas após 8 d de crescimento em placa 
vertical. (A) O comprimento de raiz primária das linhagens #13, 
#14, #16 e #19 foi mensurado e comparado com plantas 
selvagens (Col-0) e plantas que superexpressam AtRALF1 
(p35S:AtRALF1). Valores representam as médias ± desvio padrão 
de 10 plantas. As médias com a mesma letra não são 
significativamente diferente entre si (Teste de Tukey, P ≤ 0,01). 
(B) Comparação qualitativa das raízes primárias de híbridos 
p35S:AtRALF1/bak1-4 linhagem #19 com Col-0 e p35S:AtRALF1  

 
  

 O acúmulo do peptídeo AtRALF1 em uma das linhagens também foi 

verificado (Figura 24). Para isso, o peptídeo AtRALF1 foi extraído das plantas e 

isolado por cromatografia de alta performance. A comparação do acúmulo do 

peptídeo na linhagem híbrida com o acúmulo em plantas transgênicas 

p35S:AtRALF1 revela que ambas possuem níveis semelhantes do peptídeo (Figura 

24). Este resultado demonstra que a proteína AtRALF1 está sendo produzida em 

abundância nesta linhagem representativa dos híbridos obtidos. 
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Figura 24 - Análise da proteína AtRALF1 por Western blot usando o anticorpo anti-
RALF. AtRALF1 (~5 kDa) foi detectado somente em extratos 
provenientes de plantas que superexpressam AtRALF1 (p35S:AtRALF1) 
e híbrido p35S:AtRALF1/bak1-4 linhagem #19. Col-0, extrato de plantas 
selvagens 

 

 

 Para verificar a funcionalidade do peptídeo AtRALF1 expresso nos híbridos 

p35S-AtRALF1/bak1-4, cruzou-se estas plantas com Col-0 e avaliou-se para a 

presença do fenótipo semi-anão. Plantas resultantes deste cruzamento foram 

avaliadas e voltaram a apresentar o fenótipo semi-anão, com crescimento de raízes 

primárias reduzido (Figura 25A). Enquanto que o crescimento de raízes primárias de 

plantas selvagens foi de aproximadamente 5 cm, o de raízes primárias de plantas 

provenientes do cruzamento entre p35S:AtRALF1/bak1-4 e Col-0 foi de 

aproximadamente 1,8 cm, igual ao de plantas p35S:AtRALF1. A análise qualitativa 

mostra que plantas provenientes do cruzamento entre p35S:AtRALF1/bak1-4 e Col-0 

assemelham-se fenotipicamente com plantas p35S:AtRALF1 (Figura 25B).       

 Estes resultados mostram que plantas que superexpressam AtRALF1 só são 

semi-anãs quando BAK1 está presente. 
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Figura 25 - Análise fenotípica de plantas resultantes do cruzamento entre 
p35S:AtRALF1/bak1-4 e Col-0 (plantas selvagens), obtidas após 8 d 
de crescimento em placa vertical. (A) O comprimento de raiz primária 
foi mensurado e comparado com plantas selvagens (Col-0) e plantas 
que superexpressam AtRALF1 (p35S:AtRALF1). Valores 
representam as médias ± desvio padrão de 10 plantas. As médias 
com a mesma letra não são significativamente diferente entre si 
(Teste de Tukey, P ≤ 0,01). (B) Comparação qualitativa das raízes 
primárias de p35S:AtRALF1/bak1-4 X Col-0 com Col-0 e 
p35S:AtRALF1. Duas plantas representativas de cada genótipo 
foram escolhidas. Barra branca representa 1 cm 

  

4.7 Genes responsivos a AtRALF1 não são induzidos em mutantes bak1  

 

 Os genes que codificam proteína rica em prolina 3 (AtPRP3), glicoproteína 

rica em hidroxiprolina (AtHRGP2) e citocromo P450 mono-oxigenases 

PHOTOMORPHISM AND DWARFISM (CPD) e DWARF4 (DWF4) são induzidos em 

raízes de arabidopsis após tratamento com o peptídeo AtRALF1 (BERGONCI et al., 

2014). Decidiu-se invetigar se os mesmos genes seriam induzidos por AtRALF1 em 

mutantes bak1.   

 Pela análise de PCR semi-quantitativo, verifica-se que nos mutantes bak1-1, 

bak1-3 e bak1-4, os genes AtPRP3, AtHRGP2, CPD e DWF4 não são induzidos 

após o tratamento com o peptídeo (Figura 26).  
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Figura 26 - Análise de expressão gênica por RT-PCR semi-quantitativo de genes 
induzidos por AtRALF1 em mutantes bak1. Plantas selvagens (Col-0) e 
mutantes bak1-1 (CS6125), bak1-3 (SALK_034523) e bak1-4 
(SALK_116202) foram tratados por 1 h com AtRALF1 (1 μM). RT-PCR 
semi-quantitativo foi realizado usando o RNA total de raízes de plantas 
não tratadas (-) ou tratadas (+) com o peptídeo. A expressão gênica de 
GAPDH, gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (At1g13440), foi usada 
como controle. AtPRP3, proteína rica em prolina 3 (At3g62680); 
AtHRGP2, glicoproteína rica em hidroxiprolina (At5g19800); CPD 
(At5g05690) e DWF4, DWARF4 (At3g50660), mono-oxigenases 
relacionadas com a via biossintética dos brassinolides. Este experimento 
é representativo de três repetições com resultados similares 

  
  

 Em plantas selvagens, a análise quantitativa da expressão dos genes 

AtPRP3, AtHRGP2, CPD e DWF4 mostrou uma indução causada pelo peptídeo de 

aproximadamente 2, 3, 4 e 2 vezes o nível encontrado em plantas não tratadas, 

respectivamente. Mutantes bak1-1, bak1-3 e bak1-4 confirmaram os resultados da 

análise semi-quantitativa e não mostraram indução (Figura 27). 

 BAK1 é necessário para que os genes AtPRP3, AtHRGP2, CPD e DWF4 

sejam induzidos após o tratamento com AtRALF1.  
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Figura 27 - Análise de expressão gênica por qRT-PCR de genes induzidos por 
AtRALF1 em mutantes bak1. Plantas selvagens (Col-0) e mutantes 
bak1-1 (CS6125), bak1-3 (SALK_034523) e bak1-4 (SALK_116202) 
foram tratados por 1 h com AtRALF1 (1 μM). qRT-PCR foi realizado 
usando o RNA total de raízes de plantas não tratadas (-) ou tratadas 
(+) com o peptídeo. A expressão gênica de GAPDH, gliceraldeído-3-
fosfato desidrogenase (At1g13440), foi usada como controle. Valores 
representam as médias mais o desvio padrão. Asteriscos triplos 
respresentam P< 0,01 (Teste de Student´s T); ns, não significativo. 
Este experimento é representativo de duas repetições com resultados 
similares 

 
4.8 AtRALF1 induz a expressão de BAK1  

 

 Vários ligantes, como BR e AtPep1, induzem a expressão de seus respectivos 

receptores (JEONG et al., 2010; YAMAGUCHI et al., 2010). Para verificar se 
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AtRALF1 seria capaz de induzir BAK1, a expressão gênica do mesmo foi analisada 

em raízes de plantas de arabidopsis selvagens tratadas com 1 µM de AtRALF1. 

Através da análise de PCR semiquantitativo, é possível observar que há indução de 

BAK1 em plantas tratadas com o peptídeo (Figura 28A). Os dados quantitativos de 

PCR em tempo real mostram que, de fato, o gene BAK1 é induzido em raízes de 

plantas tratadas com o peptídeo por volta de 2 vezes (Figura 28B).   

 A expressão gênica de BAK1 também foi avaliada em plantas que 

superexpressam AtRALF1 (p35S:AtRALF1), mostrando que nestas, BAK1 também é 

induzido (Figura 28C). A análise de PCR em tempo real confirma a expressão de 

BAK1 em plantas p35S:AtRALF1 em torno de 2 vezes o nível de transcrito 

encontrado em plantas selvagens (Figura 28B).   

 

 

Figura 28 - Análise da expressão do gene BAK1 em plantas de arabidopsis tratadas 
com o peptídeo AtRALF1 e em plantas que superexpressam AtRALF1 
(p35S:AtRALF1). Plantas selvagens (Col-0) foram tratadas por 1 h com 
AtRALF1 (1 μM). RT-PCR semi-quantitativo (A) e qRT-PCR (B) foram 
realizados usando o RNA total de raízes de plantas não tratadas (-) ou 
tratadas (+) com o peptídeo. (C) Análise da expressão gênica de 
AtRALF1 e BAK1 em raízes de plantas selvagens e p35S:AtRALF1. A 
expressão gênica de GAPDH, gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase 
(At1g13440), foi usada como controle. AtRALF1 (At1g02900);  BAK1, 
BRI1-Associated Receptor Kinase (At4g33430). Asteriscos duplos e 
triplos respresentam P< 0,05 e 0,01, respectivamente (Teste de 
Student´s T); ns, não significativo. Este experimento é representativo de 
três repetições com resultados similares 
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4.9 Envolvimento de BAK1 com a alcalinização do meio extracelular e a 

mobilização de Ca2+  

 

 O peptídeo AtRALF1 alcaliniza o meio extracelular de células em suspensão 

de arabidopsis (PEARCE et al., 2001). Usando o gel indicador de pH (WU et al., 

2007), é possível verificar que na presença de AtRALF1, as raízes primárias de 

plantas de arabidopsis selvagens alteraram a coloração do meio de amarelo para 

roxo, indicando um aumento do pH na rizosfera (Figura 29). 

  

 

Figura 29 – O peptídeo AtRALF1 é capaz de promover a alcalinização da rizosfera 
de plantas de arabidopsis selvagens. Plantas de arabidopsis crescidas 
por 7 d em placa vertical contendo meio MS 0,5X foram tratadas com 10 
μM do peptídeo AtRALF1 e analisadas em gel indicador de pH. 
Acidificação resulta na coloração amarela; alcalinização resulta na 
coloração roxa. Este experimento é representativo de três repetições 
com resultados similares 

 

 Para verificar se BAK1 é necassário para a atividade de alcalinização 

causada por AtRALF1, raízes primárias de mutantes bak1-4 foram tratadas com 

AtRALF1 e analizadas em gel indicador de pH.  

 As raízes primárias de bak1-4 tratadas com o peptídeo também alteraram a 

coloração do meio, de amarelo para roxo, indicando novamente aumento de pH 

(Figura 30). 
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Figura 30 – BAK1 não é requerido para a alcalinização do meio extracelular. O 
peptídeo AtRALF1 é capaz de promover a alcalinização da rizosfera 
de plantas mutantes bak1-4 (SALK_116202). Plantas de arabidopsis 
crescidas por 7 d em placa vertical contendo meio MS 0,5X foram 
tratadas com 10 μM do peptídeo AtRALF1 e analisadas em gel 
indicador de pH. Acidificação resulta na coloração amarela; 
alcalinização resulta na coloração roxa. Este experimento é 
representativo de três repetições com resultados similares 

 

 Para confirmar o resultado obtido acima, a sensibilidade de plantas selvagens 

e mutantes bak1 ao cátion lítio foi analisada. O lítio é um cátion tóxico para as 

plantas e a captação de cátions é diretamente relacionada à atividade das bombas 

de próton-ATPase (GOOSSENS et al., 2000). Mutantes bak1-4 crescidos em meio 

contendo LiCl não apresentaram alteração de sensibilidade ao cátion lítio e se 

desenvolveram neste meio de maneira similar as plantas selvagens (Figura 31).      
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Figura 31 - Mutantes bak1-4 não apresentam hipersensibilidade ao lítio (Li).      
Plantas selvagens e mutantes bak1-4 (SALK_116202) de 3 d foram 
crescidas por mais 4 d na ausência ou presença de 18 mM  cloreto de 
lítio (LiCl). Este experimento é representativo de três repetições com 
resultados similares 

 

 O peptídeo AtRALF1 promove um aumento na concentração de Ca2+ 

intracelular em raízes de plantas de arabidopsis. Isto pôde ser verificado usando 

como ferramenta a AEQUORINA, proteína que atua como um sensor luminescente 

de Ca2+ (HARUTA et al., 2008; MORATO DO CANTO et al., 2014). Para verificar se 

esta atividade biológica de AtRALF1 depende de BAK1, foram usadas plantas 

híbridas aeq-bak1-3. Estas plantas híbridas são decorrentes do cruzamento entre 

plantas transgênicas superexpressando AEQUORINA (aeq-Col-0; LEWIS et al., 

1997) e mutantes bak1-3.   

 A análise de PCR semi-quantitativo mostra que plantas aeq-bak1-3 

expressam a AEQUORINA, assim como plantas aeq-Col-0, e não expressam BAK1, 

da mesma forma que o mutante bak1-3 (Figura 32).  
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Figura 32 - Análise de expressão dos genes AEQUORINA e BAK1 em plantas de 
arabidopsis da geração T3, resultantes do cruzamento entre plantas 
transgênicas que expressam AEQUORINA e mutantes bak1-3. 
Plantas selvagens (Col-0), transgênicas que expressam AEQUORINA 
(aeq-Col-0) e mutantes bak1-3 foram usadas como controle. A 
expressão gênica de GAPDH, gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase 
(At1g13440), foi usada como controle endógeno 

 
  

 O aumento do nível de Ca2+ intracelular em plantas de arabidopsis aeq-Col-0 

e aeq-bak1-3 tratadas com 10 nM e 100 nM de AtRALF1 não mostrou alteração 

significativa (Figura 33), indicando que BAK1 também não é necessário para a 

atividade de mobilização de cálcio do peptídeo AtRALF1.  

 

 

Figura 33 - Mobilização de Ca2+ induzida pelo peptídeo AtRALF1 em plantas aeq-
bak1-3. Um total de 20 pontos-temporais foi mensurado utilizando 10 nM 
e 100 nM do peptídeo. Valores representam as médias ± desvio padrão 
de 10 plantas. Este experimento é representativo de três repetições com 
resultados similares 
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 Os resultados sugerem que BAK1 não está envolvido com as atividades de 

alcalinização do meio extracelular e mobilização de Ca2+ promovidas pelo AtRALF1. 

 

4.10 A ligação do peptídeo AtRALF1 marcado com éster de acridínio é menor 

em mutantes bak1 em relação a plantas selvagens 

 

 A marcação de peptídeo com acridinium foi proposta como forma de 

investigar a relação ligante receptor em peptídeos hormonais de plantas (BUTENKO 

et al., 2014). O peptídeo recombinante AtRALF1 marcado com éster de acridínio 

(acri-AtRALF1) foi produzido e quantificado em HPLC. O tempo de retenção para a 

proteína acriAtRALF1 foi de aproximadamente 34 min e o perfil cromatográfico desta 

proteína apresentou um pico majoritário. O perfil cromatográfico do peptídeo 

AtRALF1 não marcado apresentou um pico majoritário e um tempo de retenção 

distinto, de aproximadamente 31 min (Figura 34). 

 

Figura 34 - Perfil cromatográfico do peptídeo AtRALF1 marcado com éster de 
acridínio: acriAtRALF1. Toda a amostra foi purificada em cromatografia 
de afinidade por HPLC usando coluna C18, 220 nM. O perfil 
cromatográfico da amostra AtRALF1 (peptídeo não marcado) é usado 
como controle, representado no cromatograma menor acima. A linha 
tracejada mostra a porcentagem de acetonitrila no decorrer da análise. 
O valor da porcentagem de acetonitrila é mostrado no eixo Y à direita. 
A seta preta cheia indica o pico correspondente ao AtRALF1 (não 
marcado) e a seta preta tracejada indica o pico correspondente ao 
acriAtRALF1   
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 Para verificar a atividade do peptídeo marcado, a atividade de mobilização de 

cálcio do peptídeo acriAtRALF1 foi analisada utilizando plantas transgênicas 

expressando a AEQUORINA (aeq-Col-0). Usando as concentrações de 1 nM, 5 nM 

e 10 nM dos peptídeos marcado e não marcado, observa-se que o peptídeo 

acriAtRALF1 é capaz de mobilizar cálcio, assim como o AtRALF1 não marcado, 

comprovando assim a sua atividade (Figura 35). 

 

Figura 35 - Avaliação da atividade de mobilização de Ca2+ do peptídeo AtRALF1   
marcado com éster de acridínio (acriAtRALF1). Diferentes 
concentrações do AtRALF1 foram usadas como controle positivo: 1, 5 e 
10 nM. As concentrações 1, 5 e 10 nM do acriAtRALF1 foram testadas. 
Um total de 20 medidas foram feitas. Valores representam as médias ± 
desvio padrão de 2 plantas. Este experimento é representativo de três 
repetições com resultados similares 

 
 Uma vez que o peptídeo marcado foi constatado ativo, experimentos de 

ligação do acriAtRALF1 em plantas selvagens e mutantes bak1 foram realizados. A 

ligação do acriAtRALF1 mensurada em plantas selvagens foi de aproximadamente 

90000 URL (unidade relativa de luminescência). Quando um excesso de AtRALF1 

não marcado (10 vezes) foi adicionado juntamente com o acriAtRALF1, a ligação 

reduziu aproximadamente 23%. Com um excesso de 100 vezes, a ligação reduziu 

aproximadamente 60%. O mesmo foi observado após a adição de AtRALF1 não 

marcado em uma concentração 500 vezes maior, indicando saturação. Quando os 

peptídeos AtRALF34 e RALF(9-49) foram adicionados em excesso (10 vezes), não 

houve redução no valor da ligação do acriAtRALF1. Em mutantes bak1-1, bak1-3 e 

bak1-4, a ligação do acriAtRALF1 foi aproximadamente 30% menor em relação à 

selvagem. O acréscimo de AtRALF1 em excesso (10 e 100 vezes) resultou em uma 
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diminuição da ligação do acriAtRALF1 em torno de 33% e 60%, respectivamente. A 

adição do peptídeo não marcado em uma concentração 500 vezes maior também 

acarretou em uma ligação do peptídeo marcado 60% menor (Figura 36).   

 

 

 
Figura 36 - O peptídeo AtRALF1 marcado com éster de acridínio (acriAtRALF1) 

se liga em BAK1. Ligação do acriAtRALF1 em plantas selvagens (Col-
0) e mutantes bak1-1 (CS6125), bak1-3 (SALK_034523) e bak1-4 
(SALK_116202). As plantas foram tratadas por 15 min com 
acriAtRALF1 na ausência ou presença de um excesso de AtRALF34 
não marcado (R34), RALF(9-49) não marcado (R9-49) e AtRALF1 
não marcado (R1), conforme indicado. O acriAtRALF1 que se ligou 
nas plantas foi mensurado após a aplicação de uma solução de 20 
mM de H2O2 em 0,1 M de NaOH. Ctr, peptídeo não marcado. Valores 
representam a média ± desvio padrão de duas replicatas técnicas. 
Este experimento é representativo de três repetições com resultados 
similares 

 
  
 Em mutantes bak7, a ligação do acriAtRALF1 foi igual ao de plantas 

selvagens. Em ambos, a adição concomitante de AtRALF1 em excesso (10, 100 e 

500 vezes) reduziu a ligação do peptídeo marcado em torno de 22, 60  e 60% 

respectivamente (Figura 37). 
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Figura 37 - O peptídeo AtRALF1 marcado com éster de acridínio (acriAtRALF1) não 

se liga em BAK7. Ligação do acriAtRALF1 em plantas selvagens (Col-0) 
e mutantes bak7 (SALK_058093). As plantas foram tratadas por 15 min 
com acriAtRALF1 na ausência ou presença de um excesso de AtRALF1 
não marcado (R1), conforme indicado. O acriAtRALF1 que se ligou nas 
plantas foi mensurado após a aplicação de uma solução de 20 mM de 
H2O2 em 0,1 M de NaOH. Ctr, peptídeo não marcado. Valores 
representam a média ± desvio padrão de duas replicatas técnicas. Este 
experimento é representativo de três repetições com resultados 
similares 

 

  

 O peptídeo recombinante AtRALF34 foi marcado com éster de acridínio 

(acriAtRALF34) para utilização como controle da especificidade da ligação em 

plantas selvagens e mutantes bak1. A ligação de acriAtRALF34 em plantas 

selvagens e mutantes bak1-1, bak1-3 e bak1-4 foi de aproximadamente 150000 

URL. Quando o peptídeo AtRALF1 foi adicionado em excesso (10 vezes), não houve 

redução no valor da ligação do acriAtRALF34. Quando o mesmo foi feito usando um 

excesso de AtRALF34, a redução foi de aproximadamente 35%. Aumentando a 

quantidade do AtRALF34 para 100 e 500 vezes em relação ao acriAtRALF34, a 

redução da ligação deste peptídeo marcado foi de aproximadamente 60% (Figura 

38).            
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Figura 38 - O peptídeo AtRALF34 marcado com éster de acridínio (acriAtRALF34) 
não se liga em BAK1. Ligação do acriAtRALF34 em plantas selvagens 
(Col-0) e mutantes bak1-1 (CS6125), bak1-3 (SALK_034523) e bak1-4 
(SALK_116202). As plantas foram tratadas por 15 min com 
acriAtRALF34 na ausência ou presença de um excesso de AtRALF1 
não marcado (R1) ou AtRALF34 não marcado (R34), conforme 
indicado. O acriAtRALF34 que se ligou nas plantas foi mensurado após 
a aplicação de uma solução de 20 mM de H2O2 em 0,1 M de NaOH. 
Ctr, peptídeo não marcado. Valores representam a média ± desvio 
padrão de duas replicatas técnicas. Este experimento é representativo 
de três repetições com resultados similares  
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 5 DISCUSSÃO 
 

 Para compreender melhor a relação antagônica existente entre o peptídeo 

AtRALF1 e a via de brassinosteróides (BERGONCI et al., 2014), a resposta de 

diferentes mutantes relacionados com a via dos BRs quando expostos ao AtRALF1 

foi investigada. Os mutantes perda-de-função para a via dos BRs apresentaram 

maior inibição de raiz primária do que plantas selvagens, exceto bak1-4, que foi 

insensível à ação de AtRALF1 (Figura 1), indicando uma possível relação entre 

AtRALF1 e BAK1. O contrário aconteceu com mutantes ganho-de-função e plantas 

transgênicas, que apresentaram menor inibição de raiz primária após o tratamento 

com o peptídeo, com exceção de BRI1sud1. De acordo com Bergonci et al. (2014), 

este comportamento dos mutantes é o esperado, já que AtRALF1 e BRs apresentam 

efeitos opostos. Curiosamente, o mutante BRI1sud1, cujo comportamento é similar ao 

de plantas que superexpressam BRI1, apresentou a maior inibição de raiz primária 

causada pelo peptídeo (Figura 1). BRI1sud1 também apresenta maior sensibilidade ao 

tratamento com flg22, que utiliza BAK1 como co-receptor (CHINCHILA et al., 2007). 

A hipótese levantada para este comportamento do BRI1sud1 é que o aumento na 

sinalização do BR inicializa tanto a via de BRs, quanto a via da flg22 através de 

BAK1 (BELKHADIR et al., 2012). Esta poderia ser a explicação do porquê BRI1sud1 

também apresentou maior sensibilidade ao peptídeo: o aumento na sinalização do 

BR pode ter inicializado tanto a via de BRs, quanto a via do AtRALF1 através de 

BAK1.   

 Os resultados acima mostraram que plantas mais sensíveis a BRs 

apresentaram menor sensibilidade ao peptídeo AtRALF1, e vice-e-versa, indicando 

que este antagonismo entre AtRALF1 e BRs pode ser decorrente de uma 

competição de ambos por uma proteína em comum: BAK1. 

 Belkhadir et al. (2012) demonstraram que a superexpressão de BRI1 

prejudica as respostas de defesa desencadeadas por vias de sinalização que 

também utilizam BAK1 como proteína co-receptora. Estes autores também sugerem 

que o recrutamento de BAK1 por BRI1 poderia comprometer estas respostas de 

defesa por haver competição por BAK1. Por outro lado, Albrecht et al. (2012) 

mostraram que BAK1 não é limitante e que BRs prejudicam as respostas de defesa 

independentemente de BAK1. No presente trabalho, propõe-se que há competição 

entre BRs e AtRALF1 por BAK1. 
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 Os ensaios de inibição de raiz em meio líquido e em placa vertical usando 

outros mutantes, outro peptídeo (AtRALF34) e outros inibidores do crescimento 

radicular  (Figuras 2 a 11) sugerem que há uma relação específica entre BAK1 e 

AtRALF1.  

 Os resultados aqui apresentados para bak1 contrariam o relatado por Haruta 

et al. (2014). Estes autores observaram sensibilidade do mutante bak1-4 no ensaio 

de inibição de raiz com AtRALF1, mesmo usando uma baixa concentração do 

peptídeo (1 µM). Uma hipótese para esta discrepância de resultados seria o mutante 

utilizado por Haruta et al. (2014) não ser um verdadeiro bak1-4, já que a validação 

do mutante bak1-4 não foi apresentada. Neste presente trabalho, a sensibilidade de 

raízes de três mutantes bak1, bak1-1, bak1-3 e bak1-4, foi analisada usando altas 

concentrações de AtRALF1. Em todas as condições experimentais, os mutantes 

bak1 mostraram-se insensíveis (Figuras 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 13).   

 O comprimento das células endodérmicas de raízes primárias dos mutantes 

bak1 é igual ao de plantas selvagens (Figura 13). Neste contexto, dois diferentes 

cenários poderiam ser esperados. Um deles é que o tamanho das células dos 

mutantes bak1 fosse menor pelo fato das raízes dos mutantes bak1 crescerem 

menos que raízes de plantas selvagens (LI et al., 2002). O outro é que, como BAK1 

é necessário para a atividade de inibição da expansão celular causada por AtRALF1, 

mutantes bak1, insensíveis ao peptídeo, apresentariam células com maior expansão 

celular. No entanto, BAK1 participa da sinalização de BR e peptídeos de defesa, 

como, por exemplo, flg22 (CHINCHILLA et al., 2007; LI et al., 2002; NAM; LI, 2002), 

o que torna difícil de inferir sobre o fenótipo dos mutantes bak1. Além disso, 

trabalhos apontam que mutantes defectivos para a via dos BRs possuem raízes 

menores por apresentarem um número de células reduzido no meristema radicular 

(GONZÁLEZ-GARCÍA et al., 2011; DU et al., 2012; GARAY-ARROYO et al., 2012), 

explicando assim o resultado obtido. 

 AtRALF1 e BAK1 interagem fisicamente de maneira específica em ensaios de 

duplo-híbrido em levedura e co-imunoprecipitação (Figuras 14, 15, 20 e 21) e a 

região N-terminal do domínio extracelular de BAK1 contendo os motivos LRR2 e 

LRR3 foi apontada como sendo a responsável pela interação com o peptídeo 

(Figuras 16 e 17). De maneira similar, Santiago et al. (2013) mostraram que a região 

N-terminal da proteína SERK1, pertencente à mesma família de BAK1, é essencial 

para a formação de um complexo protéico entre o BRI1 e SERK1 e para a ligação 
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do hormônio BL neste complexo. As regiões contendo os motivos Leu zippers mais 

os LRRs 1 a 4 e os motivos Leu zippers mais os LRRs 1 a 5, que possuem os 

domínios LRR2 e LRR3, não interagiram com AtRALF1. Se os motivos LRR2 e 

LRR3 realmente são a região de ligação ao peptídeo, a interação com estas 

proteínas deveria ser positiva. Uma explicação para este resultado ter sido negativo 

baseia-se na estrutura terciária destas proteínas, já que as deleções podem estar 

atrapalhando a montagem das mesmas e consequentemente, a interação. 

 Plantas que superexpressam AtRALF1 são semi-anãs e apresentam redução 

do crescimento radicular (MATOS et al., 2008), assim como plantas que 

superexpressam AtRALF23 e AtRALF8 (SRIVASTAVA et al., 2009; ATKINSON; 

LILLEY; URWIN, 2013). O acúmulo do peptídeo AtRALF1 em plantas híbridas p35S-

AtRALF1/bak1-4 (Figura 24) não causou a redução do crescimento de raízes 

primárias (Figura 23), indicando que BAK1 desempenha um importante papel na 

percepção do AtRALF1. De fato, os genes AtPRP3, AtHRGP2, CPD e DWRF4,  

responsivos a AtRALF1 (BERGONCI et al., 2014), não foram induzidos em mutantes 

bak1 (Figuras 26 e 27), indicando que na ausência desta proteína, AtRALF1 não é 

percebido e a via de transdução de sinal do AtRALF1 até a resposta de alguns 

genes é comprometida. 

 Como vários ligantes induzem seus receptores (JEONG et al., 2010; 

YAMAGUCHI et al., 2010), verificou-se se AtRALF1 seria capaz de induzir BAK1. O 

gene BAK1, além de ser induzido em plantas tratadas com o peptídeo, também é 

induzido em plantas que superexpressam AtRALF1 (Figura 28). Similarmente, 

Haruta et al. (2014) mostraram uma indução de BAK1 na ordem de 1,56 vezes em 

plantas de arabidopsis tratadas com AtRALF1. O hormônio brassinolide também 

induz a expressão de BAK1 em torno de 6 vezes (JEONG et al., 2010). O fato de 

tanto o brassinolide quanto o peptídeo AtRALF1 afetarem diretamente na expressão 

do mesmo gene sugere que BAK1 é compartilhado por ambas as vias.       

 De acordo com Haruta et al. (2014), AtRALF1 promove a fosforilação da 

bomba de próton-ATPase AHA2, culminando na inibição da mesma, explicando 

assim o mecanismo pelo qual AtRALF1 induz a alcalinização. Em fer4, mutante para 

o receptor do AtRALF1, FERONIA, a bomba de próton-ATPase AHA2 é mais ativa 

em relação a uma planta selvagem. Por este motivo, mutantes fer4 acidificam o meio 

extracelular mais rapidamente que plantas selvagens e são hipersensíveis ao cloreto 
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de lítio. Aqui, foi demonstrado que BAK1 não está relacionado com a atividade de 

alcalinização do peptídeo e o fluxo de íons (Figuras 30 e 31).  

 FERONIA também é requerido para a atividade de mobilização de Ca2+ 

causada por AtRALF1 (HARUTA et al., 2014). Ao contrário de FERONIA, BAK1 não 

é necessário para esta atividade (Figuras 33 e 33). De maneira semelhante, BAK1 

também não é necessário para a mobilização de Ca2+ induzido pelo tratamento com 

BR em plantas bak1-3 (ZHAO et al., 2013).  

 HARUTA et al. (2014) demonstraram que a proteína FERONIA é responsável 

por aproximadamente 40% da ligação específica ao peptídeo AtRALF1, sugerindo a 

existência de outra(s) proteína(s) de membrana com função de percepção do 

peptídeo. Além disso, ensaios de saturação em células em suspensão também 

sugerem que há mais de um receptor para AtRALF1 (MORATO DO CANTO et al., 

2014).  Para avaliar se a ligação do peptídeo AtRALF1 em mutantes bak1 seria 

menor que em plantas selvagens, utilizou-se o peptídeo marcado com éster de 

acridínio, o qual vem sendo usado como um eficiente marcador quimioluminescente 

de proteínas (WEEKS et al., 1983; WEEKS et al., 1986; MILLER; MORTON; 

TURKES, 1988; BUTENKO et al., 2014).  

 A ligação do peptídeo AtRALF1 marcado com éster de acridínio em plantas 

mutantes bak1-1, bak1-3 e bak1-4 reduziu aproximadamente 30% em comparação 

com plantas selvagens e demonstrou ser específica e saturável (Figuras 36, 37 e 

38). Estes ensaios indicam que BAK1 pode ser, de fato, outro receptor do AtRALF1. 

Percebe-se que, apesar de saturável, o sinal do acriAtRALF1 nas plantas não é 

totalmente eliminado quando é feita a competição com altas concentrações de 

AtRALF1 não marcado. Isto também ocorreu quando Haruta et al. (2014) usou 

AtRALF1 marcado com 125I em frações microssomais de plantas de arabidopsis.  

 Estudos mostraram que BAK1 desempenha um papel importante na 

sinalização de BR (LI et al, 2002; NAM; LI, 2002), e também no controle de 

respostas de defesa em arabidopsis (CHINCHILA et al., 2007; POSTEL et al, 2010; 

SCHULZE et al, 2010). Vale ressaltar que, nos trabalhos até agora publicados, 

BAK1 foi relacionada como um participante indireto na ligação de hormônio ou 

peptídeos. Neste trabalho, AtRALF1 é relatado como um ligante direto do domínio 

extracelular de BAK1.  Semelhantemente, o hormônio BL se liga diretamente no 

domínio extracelular de SERK1, agindo como uma "cola molecular" entre o 
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complexo formado pelos receptores BRI1 e SERK1 (SANTIAGO; HENZLER; 

HOTHORN, 2013).  

 Futuros estudos devem ser realizados para analisar se FERONIA e BAK1 

formam um complexo de reconhecimento do peptídeo AtRALF1 e compreender 

como essas proteínas de membrana levam a respostas biológicas semelhantes, 

como por exemplo, a inibição da expansão celular, e diferentes, como as atividades 

de alcalinização e mobilização de Ca2+. 

 No caso de BRs, Zhao et al. (2013) mostram que há duas vias distintas e 

independentes de respostas: alguns genes responsivos são ativados através da 

sinalização de Ca2+ citoplasmático, enquanto outro grupo de genes são ativados 

pela cascata de fosforilação, a qual é bem conhecida. Este modelo acima poderia 

ser aplicado em relação à via de sinalização do peptídeo AtRALF1.  

 Desta forma, um modelo de como a percepção do AtRALF1 ocorre foi 

proposto, no qual o peptídeo se liga em FERONIA, causando majoritariamente a 

inibição da bomba de próton ATPase AHA2, um fluxo iônico e a indução da 

mobilização de Ca2+, além de promover a indução de um grupo de genes e a 

expansão celular; e também se liga em BAK1, causando a indução de um outro 

grupo de genes, assim como a inibição da expansão celular (Figura 39).   
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Figura 39 - Modelo de ação proposto para o peptídeo AtRALF1. O 
peptídeo AtRALF1 se liga no receptor FERONIA (FER), inativa 
a bomba de próton ATPase AHA2, alcalinizando o meio 
extracelular por inibir o efluxo de prótons (H+). A ligação do 
peptídeo em FER também promove o aumento na 
concentração de cálcio (Ca2+) no citoplasma; indução de 
genes responsivos no núcleo; e inibição da expansão celular. 
AtRALF1 também se liga em BAK1, promovendo a indução de 
outros genes responsivos: AtPRP3, AtHRGP2, CPD, DWRF4 
e BAK1; e inibição da expansão celular. AtRALF1, quando 
percebido por seu receptor, ativa uma MAP quinase e 
desencadeia uma cascata de fosforilação. Setas representam 
ativação e linhas com interseção indicam inibição 
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6 CONCLUSÕES 

 

- A proteína BAK1 é responsável pelo reconhecimento do peptídeo AtRALF1 e 

essencial para as atividades biológicas de inibição da expansão celular em raízes de 

arabidopsis. Os dados que sustentam esta conclusão são: 

 

 - Insensibilidade de mutantes bak1 a altas concentrações de AtRALF1 de 

maneira específica; 

 

 - Ausência de inibição da expansão de células endodérmicas em raízes de 

mutantes bak1 tratadas com o peptídeo; 

 

 - Restauração do fenótipo selvagem em plantas híbridas p35S-

AtRALF1/bak1-4; 

 

 - Restauração do fenótipo semi-anão em plantas provenientes do cruzamento 

entre p35S-AtRALF1/bak1-4 e plantas selvagens. 

 

- O peptídeo AtRALF1 interage com a região N-terminal do domínio extracelular de 

BAK1 in vivo; 

 

- AtRALF1 e BAK1 interagem in vitro e in planta de maneira específica; 

 

- BAK1 é requerida por AtRALF1 para a indução de genes responsivos ao peptídeo; 

 

- A expressão gênica de BAK1 é induzida pelo peptídeo AtRALF1; 

  

- A ligação de AtRALF1 em mutantes bak1 é 30% menor em relação às plantas 

selvagens; 

 

- Um modelo de ação do peptídeo hormonal AtRALF1 foi proposto, no qual há dois 

receptores, FERONIA e BAK1, resultando em respostas celulares diferentes e 

similares. 
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ANEXO A - Lista dos vetores usados e seus respectivos antibióticos para seleção 

em E. coli. 

Nome do vetor usado Antibiótico para seleção - concentração utilizada 

pET28b Canamicina - 50 µg/mL 

pGADT7 Ampicilina - 100 µg/mL 

pGBKT7 Canamicina - 50 µg/mL 

pENTR D-TOPO Canamicina - 50 µg/mL 

pDEST17 Ampicilina - 100 µg/mL 

pK7FWG2 

Espectinomicina - 50 µg/mL 

Estreptinomicina - 15 µg/mL 
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ANEXO B - Lista com sequência dos iniciadores usados, se acordo com o objetivo 

do experimento. As sequências correspondentes aos sítios enzimáticos 

estão em negrito 

 

Gene 

(locus) 

Nome do 

iniciador  
Sequência 5´ - 3´  

OBJETIVO: Clonagem para fusão a uma extensão de Histidinas (His) 

At1g02900 

AtRALF1-

NdeI-Fw 
GGGCATATGGCGACCACAAAATACAT 

AtRALF1-

HindIII-Rv 
TTGAAGCTTCTAACTCCTGCAACGAGCAAT 

At5g67070 

AtRALF34- 

NdeI-Fw 
TTCATATGTACTGGCGGAGGACGAAGTA 

AtRALF34- 

HindIII-Rv 
TAAGCTTCTAGCGGCGGCAGCGGGTGATCG 

At4g33430 

BAK1DE-HA-

Fw 

CACCTACCCATACGACGTACCAGAT 

BAK1DE-HA-

Rv 

CTACGATTCATCTGCAGCTCGA 

OBJETIVO: Clonagem para fusão a GFP 

At4g33430 
BAK1-Fw CACCATGGAACGAAGATTAATGATCCCTT 

BAK1-Rv TCTTGGACCCGAGGGGTATTCGTT 

OBJETIVO: Clonagem para duplo-híbrido em leveduras 

At1g02900   

AtRALF1- PA 

-NdeI-Fw 

GGGCATATGATATTGGCGACCACAAAATACAT 

AtRALF1-PA- 

BamHI-Rv 

TTGGGATCCGTCTAACTCCTGCAACGAGCAAT 

At5g67070 

AtRALF34-

PA- NdeI-Fw 

CGCATATGTATTACATATCGTACGG 

AtRALF34-PA 

BamHI -Rv 

TTAGGATCCCTTCATCTATCTCCGGCA 

At2g13790   
BAK7DE- 

NdeI-Fw 

GCGCATATGGCTGAAGGTGATGCTTTGACT 
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Gene 

(locus) 

Nome do 

iniciador  
Sequência 5´ - 3´  

OBJETIVO: Clonagem para duplo-híbrido em leveduras 

At2g13790   
BAK7DE- 

BamHI-Rv 

CGCGGATCCCCATTTGCCCCCCTGAAGGT 

At4g39400 

BRI1DE- 

NdeI-Fw 

GCGCATATGGCTTCACCATCTCAGTCTTTA 

BRI1DE 

BamHI-Rv 

CGCGGATCCCTCCCATCGCCACACTACCAGCAA   

At5g46330 

FLS2DE- 

NdeI-Fw 

GCGCATATGAAACAGAGCTTTGAACCAGAGAT 

FLS2DE 

BamHI-Rv 

CGCGGATCCCAATCAGGATGACTCTGGTT 

At4g33430 

BAK1DE- 

NdeI-Fw 

GCGCATATGGCCGAAGGTGATGCTCTAA 

BAK1DE 

BamHI-Rv 

CGCGGATCCCTCTATTACTCCCTGCAGGTGAT   

BAK1-N-

term-L 

zippers- 

NdeI-Fw 

GCGCATATGGACAATAGTGTTACACGTGT  

   

BAK1-N-

term-L 

zippers- 

BamHI-Rv 

CGCGGATCCCTCTATTACTCCCTGCAGGTGAT 

BAK1-N-

term-LRR1- 

NdeI-Fw 

GCGCATATGCTTCCAAACTTGCAGTACTTGGA 

BAK1-N-

term-LRR1- 

BamHI-Rv 

CGCGGATCCCTCTATTACTCCCTGCAGGTGAT 
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Gene 

(locus) 

Nome do 

iniciador  
Sequência 5´ - 3´  

OBJETIVO: Clonagem para duplo-híbrido em leveduras 

At4g33430 

BAK1-N-

term-LRR2- 

NdeI-Fw 

GCGCATATGCTGACGGAATTGGTGAGCTT 

BAK1-N-

term-LRR2- 

BamHI-Rv 

CGCGGATCCCTCTATTACTCCCTGCAGGTGAT 

BAK1-N-

term-LRR3- 

NdeI-Fw 

GCGCATATGCTTAAGAAACTCCGTTTCTTGCGT 

BAK1-N-

term-LRR3- 

BamHI-Rv 

CGCGGATCCCTCTATTACTCCCTGCAGGTGAT 

BAK1-N-

term-LRR4- 

NdeI-Fw 

GCGCATATGGTCCTGACGCTACAAGTTCT 

BAK1-N-

term-LRR4- 

BamHI-Rv 

CGCGGATCCCTCTATTACTCCCTGCAGGTGAT 

BAK1-N-

term-LRR5- 

NdeI-Fw 

GCGCATATGTCACTTTTCACTCCAATCAGTT 

BAK1-N-

term-LRR5- 

BamHI-Rv 

CGCGGATCCCTCTATTACTCCCTGCAGGTGAT 

BAK1-C-

term-P rich 

region- NdeI-

Fw 

GCGCATATGGCCGAAGGTGATGCTCTAAGT 
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Gene 

(locus) 

Nome do 

iniciador  
Sequência 5´ - 3´  

OBJETIVO: Clonagem para duplo-híbrido em leveduras 

At4g33430 

BAK1-C-

term-P rich 

region- 

BamHI-Rv 

CGCGGATCCCAAAGGAACCATTAACAGGA 

BAK1-C-

term-LRR1- 

NdeI-Fw 

GCGCATATGGCCGAAGGTGATGCTCTAAGT 

BAK1-C-

term-LRR1- 

BamHI-Rv 

CGCGGATCCCGCTATTGCAAGTAACATGAA 

BAK1-C-

term-LRR2- 

NdeI-Fw 

GCGCATATGGCCGAAGGTGATGCTCTAAGT 

BAK1-C-

term-LRR2- 

BamHI-Rv 

CGCGGATCCCCTGACCAAGTTGCATTACGAGCT 

BAK1-C-

term-LRR3- 

NdeI-Fw 

GCGCATATGGCCGAAGGTGATGCTCTAAGT 

BAK1-C-

term-LRR3- 

BamHI-Rv 

CGCGGATCCCATTTCCAAGCTGTTCTGGGA 

BAK1-C-

term-LRR4- 

NdeI-Fw 

GCGCATATGGCCGAAGGTGATGCTCTAAGT 

 BAK1-C-

term-LRR4- 

BamHI-Rv 

CGCGGATCCCTCGGCCGAGAGTTGATGGAAT 
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Gene 

(locus) 

Nome do 

iniciador  
Sequência 5´ - 3´  

OBJETIVO: Clonagem para duplo-híbrido em leveduras 

At4g33430 

BAK1-C-

term-LRR5- 

NdeI-Fw 

GCGCATATGGCCGAAGGTGATGCTCTAAGT 

BAK1-C-

term-LRR5- 

BamHI-Rv 

CGCGGATCCCAGCAGTCAAAGACCTTGGA 

OBJETIVO: Genotipagem, RT-PCR e qRT-PCR 

At1g13440 
GAPDH-Fw TTGGTGACAACAGGTCAAGCA 

GAPDH-Rv AAACTTGTCGCTCAATGCAATC 

At3g62680 
PRP3-Fw GTTCCGACCCAGCATCATAC 

PRP3-Rv GCAAGTCTCGACCGGAGATA 

At5g19800 
HRGP2-Fw CACAGTTGCTAATGGAAACGA 

HRGP2-Rv CGGCGGTGAATATCTCTTGT 

At5g05690 
CPD-Fw AGCAACTCGGTAACGACAGG 

CPD-Rv CAGAGAGTGCAACCCTAGCC 

At3g50660 
DWF4-Fw GTGGGTGGAAAGTGTTACCG 

DWF4-Rv CTGTTGCCATCTCCAAGGAT 

At4g33430   
BAK1-Fw GTCAGAAAGTAGTGTCGCCA 

BAK1-Rv ACTTGTAGCGTCAGGACAGC 
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ANEXO C - Representação esquemática do local de inserção do T-DNA em 
mutantes bak1-1, bak1-3 e bak1-4  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALK_034523 

bak1-3

Gene BAK1 (At4g33430) – mutantes (inserção T-DNA):

SALK_116202 

bak1-4

CS6125

bak1-1



 
 

 

125 

 

ANEXO D - Análise por espectrometria de massa (MALDI) da proteína BAK1DE 
(domínio extracelular) fusionada com HA digerido com tripsina. A 
massa de três fragmentos trípticos foi obtida: 1313,7; 2305,3 e 2444,5 
(fragmentos em negrito na sequência completa da proteína acima do 
perfil cromatográfico). Nenhuma alteração na proteína foi detectada    
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ANEXO E - Os peptídeos RALF1 (9-49) e RALF1 (I6A) não inibem raízes primárias 
de plantas de arabidopsis selvagens. As medições das raízes foram 
feitas após 48 h de tratamento com 10 µM dos peptídeos. Col-0, 
plantas selvagens. AtRALF1 foi usado como controle positivo. Cada 
barra representa a média do comprimento de raiz de 20-40 plantas. 
Valores representam as médias mais o desvio padrão. As médias com 
a mesma letra não são significativamente diferentes entre si (Teste de 
Tukey, P ≤ 0.01) 
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