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““OO  sseerr  hhuummaannoo  vviivveenncciiaa  aa  ssii  mmeessmmoo,,  sseeuuss  ppeennssaammeennttooss,,  

ccoommoo  aallggoo  sseeppaarraaddoo  ddoo  rreessttoo  ddoo  uunniivveerrssoo,,  eemm  uummaa  eessppéécciiee  ddee  
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mmaass  lluuttaarr  ppeellaa  ssuuaa  rreeaalliizzaaççããoo  jjáá  éé  ppoorr  ssii  ssóó  ppaarrttee  ddee  nnoossssaa  

lliibbeerraaççããoo  ee  oo  aalliicceerrccee  ddee  nnoossssaa  sseegguurraannççaa  iinntteerriioorr..””  
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qquuee,,  mmeessmmoo  sseennddoo  mmeeuu  iirrmmããoo  mmaaiiss  nnoovvoo,,  éé  oo  mmeeuu  eexxeemmpplloo,,  ee  

ppeellaa  aammiizzaaddee,,  ccoommppaannhheeiirriissmmoo  ee  ddeeddiiccaaççããoo..  AAoo  mmeeuu  iirrmmããoo  SSííllvviioo,,  

ppeelloo  iinncceennttiivvoo,,  eennssiinnaammeennttoo  ee  ccoonnssiiddeerraaççããoo..  NNããoo  tteennhhoo  ppaallaavvrraa  

pprraa  vvooccêêss!!  

MMuuiittoo  OObbrriiggaaddoo!!  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

  

  

  

AA  PPrrooffaa..  DDrraa..  CCaarreemm  GGlleeddeess  VVaarrggaass--RReecchhiiaa,,  ppeellaa  ccoommpprreeeennssããoo,,  

ppaacciiêênncciiaa  ee  ggeenneerroossiiddaaddee  ppaarraa  ccoommiiggoo,,  ppoorr  tteerr  aa  ooppoorrttuunniiddaaddee  ddee  
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RESUMO 
 
 



 

DE SOUZA, F.A.M. Estudo do efeito de respostas de hipersensibilidade 

sobre a parede celular em cultura de células de amora-preta                     

(Rubus fruticosus). 2007. 145f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2007. 

 

Como os outros organismos, as plantas têm a habilidade de se 

defenderem através do reconhecimento de patógenos (resposta de 

hipersensibilidade - RH), causando a morte imediata das células no sítio primário 

da infecção, desta maneira oferecendo resistência ao seu crescimento. A RH é 

caracterizada pela necrose dos tecidos neste local, através de muitos sinais ainda 

não completamente elucidados, como a formação de radicais livres, incluindo o 

peróxido de hidrogênio (H2O2), e o reforço da parede celular. O objetivo deste 

estudo foi estabelecer a relação entre esses sinais em cultura de células de 

amora-preta (Rubus fruticosus). As condições experimentais para a análise da 

parede celular, das espécies reativas de oxigênio (EROs) e do H2O2 foram 

padronizadas. O polissacarídeo ácido (ramnoglucuronogalactana, F-I), o ácido 

salicílico (AS), e o metil jasmonato (MeJA), bem estabelecidos efetores da 

resposta da defesa, foram usados como elicitores. A produção das EROs e do 

H2O2 foram ativadas por F-I e pelo AS, seguidos da liberação de fragmentos de 

dissacarídeos da parede celular, aparentemente devido a sua degradação. Por 

outro lado, uma produção pequena de EROs e de H2O2 foram observadas na 

presença de MeJA, assim como um aumento de fragmentos de massa molecular 

mais elevada, que podem funcionar como sinais para o reforço da parede celular, 

indução de enzimas e para a produção de outra moléculas de defesa. Quando da 



 

elicitação, concomitante, com dois elicitores, AS + MeJA, houve a inibição da  

produção de EROs causada pelo MeJA e foi mantida a liberação de compostos 

extracelulares de massa molecular mais elevada. 

 

Palavras-chave: ramnoglucuronogalactana, ácido salicílico, metil jasmonato, 

EROs, H2O2, resposta de hipersensibilidade, Rubus fruticosus, parede celular, 

elicitores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 



 

DE SOUZA, F.A.M. Study of the effects of hypersensitive response on cell 

wall in blackberry-black cell culture (Rubus fruticosus). 2007. 145f.      

(Master‘s degree) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007. 

 

Like the other organisms, plants have the ability to self-defend through 

recognition of pathogens (hypersensitive response - HR), causing immediate cell 

death at the primary infection site, thus offering resistance to their grown. The HR 

is characterized by necrosis of tissues in this site via many signals still not 

completely elucidated, like formation of free radicals including H2O2 and 

reinforcement of cell wall. The aim of this study was to establish the relationship 

between these signals in blackberry-black cell culture (Rubus fruticosus). The 

experimental conditions for analysis of cell wall, reactive oxygen species (ROS) 

and H2O2, were established. Acid polysaccharide (rhamnoglucuronogalactan, F-I), 

salicylic acid (SA), and methyl jasmonate (MeJA), well established effectors of the 

defense response, were used as elicitors. ROS and H2O2 production was 

activated by F-I and SA, followed by release of fragments like disaccharides from 

the cell wall, apparently due to its degradation. By contrast, a small production of 

ROS and H2O2 was observed in presence of MeJA, as well as an increase of high 

molecular weight fragments, that may function as signals for reinforcement of cell 

wall, enzyme induction and production of others defense molecules. Together, the 

two elicitors SA and MeJA inhibited the ROS production, caused by MeJA, while 

sustaining release of the extra cellular compounds of high molecular weight. 

 
Keywords: rhamnoglucuronogalactan, salicylic acid, methyl jasmonate, ROS, 

H2O2, hypersensitive response, Rubus fruticosus, cell wall, elicitors. 
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MeJA   metil jasmonato 

MSC   meio de suspensão celular 
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As plantas, assim como os demais organismos, tiveram que desenvolver 

formas de adaptação e defesa para sobreviverem através dos tempos. O contato 

do agente patogênico com a planta pode gerar dois tipos de interações: o 

primeiro tipo é a interação compatível, quando o organismo hospedeiro é 

susceptível e não manifesta resistência; o segundo tipo é a interação 

incompatível, na qual o organismo hospedeiro gera resposta de defesa (DANGL; 

DIETRICH; THOMAS, 2000). 

Há uma complexa cascata de transdução de sinais que é ativada, quando 

da detecção de um patógeno. Entre os mecanismos mais bem aceitos de 

reconhecimento planta-patógeno encontra-se o proposto por H.H. FLOR, na 

década de 50, que denominou sua hipótese de teoria gene-a-gene. De acordo 

com esta teoria, os patógenos possuem um gene dominante, denominado de 

gene de avirulência (gene Avr) que seria complementar a um gene dominante da 

planta, o gene de resistência (gene R). Os produtos do gene Avr são 

reconhecidos pelos produtos dos genes R, que funcionariam como receptores; e 

este reconhecimento desencadeia as respostas de defesa exibidas pela planta 

durante uma interação não compatível. A partir deste momento, diversos sinais 

são enviados através das células vegetais, provocando diversas respostas 

fisiológicas (FLOR, 1955; NIMCHUK et al., 2003). 

Percepção e interrupção da penetração e/ou do ataque do patógeno estão 

entre os mecanismos primários de detecção associados com resistência a 

doenças em plantas. O maquinário de percepção da infecção patogênica pelas 

células hospedeiras inclue o “cross-linking” de proteínas da parede celular, 

produção de compostos fenólicos, alterações na composição da matriz péctica da 

parede celular, com formação de géis de pectato de cálcio; acúmulo de 
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glicoproteínas e a geração de radicais livres. Comumente, a produção destes 

compostos acontece simultaneamente para construir uma eficiente e programada 

contenção da infecção na planta (AIST; BRUSHNELL, 1991; KIEFFER et al., 

2000; MAZAU; ESQUÈRERRÉ-TUGAYÉ, 1986; THORDALL-CHRISTENSEN et 

al., 1997). 

Talvez, o primeiro evento que ocorra após o reconhecimento do patógeno 

pela planta seja a despolarização da membrana plasmática e o fluxo de íons. De 

um modo geral ocorre influxo de íons cálcio (Ca2+) para o citoplasma via ativação 

de canais de cálcio e, simultaneamente, uma troca de K+/H+ na célula. Esse 

mecanismo foi observado quando culturas de células de tabaco em suspensão 

foram elicitadas por oligogalacturonídeos. Os canais de cálcio da membrana 

plasmática foram abertos, possivelmente, pela ativação da H+-ATPase que é 

ativada pela troca K+/H+ na membrana. Isso causa uma alcalinização extracelular 

e uma acidificação intracelular. Em interações patógeno-planta o fluxo de íons é 

mediado por proteínas G. O aumento do cálcio intracelular leva à ativação de 

enzimas como a peroxidase de parede celular e a NADPH oxidase de membrana, 

que por sua vez, geram EROs. Além destes íons, existe a participação de 

moléculas como o ácido salicílico (AS) e o metil jasmonato (MeJA), os quais 

agem sobre a formação de radicais livres e também sobre a expressão de gene 

de resistência (ALLAN; FLUHR, 1997; ANDI et al., 2001; LAMB; DIXON, 1997). 

Em plantas, a transdução de sinal é controlada pela fosforilação e 

desfosforilação de proteínas envolvendo as proteínas-quinase mitógeno ativadas 

(MAPKs). A indução de atividade das MAPKs tem sido verificada após a 

exposição das plantas à estresses diversos. Recentemente, foi descoberto que as 

EROs medeiam a ativação das cascatas de MAPKs e subseqüentes respostas de 
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plantas a estímulos externos (MOON et al., 2003). As vias sinalizadoras de MAPK 

são compostas por três famílias distintas de proteínas-quinases: (i) a família das 

MAPK, (ii) a família das MAPK quinase (MAPKK) e (iii) a família das MAPKK 

quinase (MAPKKK). Durante a transdução de sinal, as MAPKKKs são fosforiladas 

e, desta forma, são capazes de ativar MAPKKs particulares. Estas MAPKKs 

tornam-se fosforiladas e então ativam MAPKs específicas. As MAPKs ativadas 

(MAPKs fosforiladas) freqüentemente são importadas para dentro dos núcleos, 

onde elas fosforilam e ativam componentes específicos de cascatas sinalizadoras 

tais como fatores de transcrição (KHOKHLATCHEV et al., 1998). 

As plantas podem se defender dos ataques de agentes bióticos (patógenos 

e herbívoros) e abióticos (luz ultravioleta, metais pesados, condições de 

salinidade, entre outros), ativa ou passivamente, utilizando mecanismos de 

resistência. As plantas raramente experimentam condições de estresse que 

sejam causadas por uma única restrição ambiental. Infecção patogênica sob 

condições de campo é acompanhada, na maioria das vezes, por vários estresses 

abióticos adicionais tais como: lesão, deficiência em água e estresse mineral, 

causando interações multi-estresse (SCHIMID et al., 2005). 

 

1.1. Resposta de hipersensibilidade (RH) 

 

Os mecanismos de resistência são normalmente divididos em dois grupos 

principais: 1- resistência constitutiva ou pré-formada, aquela já presente na planta 

antes do contato com o agente agressor; 2- resistência adquirida ou pós-formada, 

a qual é produzida somente após o contato. As respostas pós-formadas podem 

ser locais, resposta de hipersensibilidade (RH), ou manifestadas além do local de 
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infecção, resposta sistêmica adquirida (RSA) (HAMMERSCHIMIDT, 1999; LAM et 

al., 2001; PASCHOLATTI; LEITE, 1995; STICHER MAUCH-MANI; MÉTRAUX, 

1997).  

Os organismos eucarióticos como plantas, animais e fungos 

desenvolveram formas de suicídio celular que é conhecida como morte celular 

programada (PCD), ou seja, é uma seqüência de eventos celulares que levam à 

morte da célula, sendo que a iniciação e a execução deste mecanismo são 

controladas pela própria célula (DANGL; DIETRICH; THOMAS, 2000). Ela é uma 

região restrita de células mortas que tem como intuito conter efetivamente os 

patógenos aos seus sítios de entrada. Adicionalmente, esse mecanismo tem a 

função de remover as células infectadas, assim como as células danificadas e 

indesejadas do organismo atacado (KERR; WYLLIE; CURRIE, 1972). Em outras 

palavras, morte celular programada é um fenômeno biológico geral de suicídio 

dirigido das células dos organismos afetados por eventos adversos, com o 

objetivo de dominar as invasões de agentes agressores ou manter a homeostase 

do metabolismo celular a valores biológicos normais (BEERS; McDOWELL, 

2001). Um modelo bem caracterizado para estudos de morte celular programada 

é a resposta de hipersensibilidade, que é observada durante as interações entre 

planta e microrganismo (WYLLIE; KERR; CURRIE, 1980). A RH é usualmente 

definida como a rápida morte das células da planta em associação com a 

restrição do crescimento do patógeno (DANGL; DIETRICH; THOMAS, 2000).  

A RH é um dos principais mecanismos de resistência encontrados nas 

plantas. Ela atua em resposta a um estímulo externo biótico ou abiótico sobre a 

planta. Deste modo, a resposta de hipersensibilidade é um mecanismo de 

resistência adquirida. A característica principal que diferencia a RH de outro tipo 
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de mecanismo de resistência adquirida nas plantas, a resposta sistêmica 

adquirida (RSA), é que ela se manifesta no local da planta onde aconteceu o 

primeiro contato do componente externo biótico ou abiótico (STICHER; MAUCH-

MANI; MÉTRAUX, 1997).  

Outra característica da RH é o fato de ser uma resposta de defesa rápida. 

Os eventos celulares envolvidos na RH iniciam-se imediatamente após o primeiro 

contato do patógeno com a planta. A ativação completa desta intensa resposta ao 

patógeno ocorre dentro de 24 horas e invariavelmente conduz, quer direta ou 

indiretamente, à morte localizada das células e tecidos. Esta rápida e altamente 

localizada indução de resposta de defesa da planta resulta em condições 

desfavoráveis ao estímulo agressor que, conseqüentemente, fica incapacitado de 

provocar qualquer dano em outros locais da planta. Os ataques subseqüentes por 

organismos necrotróficos oportunistas não ocorrem, pois as células mortas 

apresentam concentrações altas de moléculas antimicrobianas pré-formadas ou 

pós-formadas devido à RH. Entre essas moléculas temos compostos fenólicos, 

sesquiterpenos, compostos derivados da via dos fenilpropanóides e moléculas 

derivadas dos flavonóides e isoflavonóides (BUCHANAN; GRUISSEM; JONES, 

2000). 

Os eventos citológicos que participam da ativação da morte celular, em 

diversos sistemas modelo de morte celular programada de plantas, englobam 

compostos tais como: ácido salicílico (AS), ácido jasmônico (AJ), etileno, as 

espécies reativas de oxigênio (EROs) peróxido de hidrogênio (H2O2) e superóxido 

(O2
.-), o óxido nítrico (NO) e as vias sinalizadoras de fluxo de íons (GUO;  

OKAMOTO; CRAWFORD, 2003; KHURANA; PANDEY; SARKAR, 2005). 
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Várias mudanças celulares foram observadas durante o processo de morte 

celular decorrentes da resposta de hipersensibilidade. Entre elas estão: 

desaparecimento dos microtúbulos corticais, aparecimento de partículas nos 

vacúolos, desaparecimento gradual da atividade mitocondrial, clivagem do DNA 

nuclear, geração intracelular de H2O2, colapso de citoplasma e parada do fluxo 

citoplasmático (HEATH, 2000).  

 

1.2. Espécies reativas de oxigênio (EROs) 

 

A produção de EROs tem mostrado recentemente ser o mecanismo base 

das mudanças bioquímicas e fisiológicas que ocorrem sob condições de estresse 

ambiental, as quais por conseqüência medeiam a resistência a doenças em 

plantas (KOTCHONI; GACHOMO, 2006). É bastante aceito que as EROs 

possuam um papel central em muitas vias sinalizadoras durante a percepção de 

estresses, regulação da fotossíntese, resposta a patógenos, ação hormonal e no 

crescimento e desenvolvimento da planta (DAT et al., 2000; FOREMAN et al., 

2003; MITTLER, 2002). 

Os papéis das EROs na sinalização da morte celular foram demonstrados 

por TORRES, DANGL e JONES (2002), usando mutações de dois genes da 

Arabidopsis thaliana, rbohD e rbohF, que codificam sub-unidades catalíticas da 

NADPH oxidase, revelaram percepções do papel das EROs na indução da morte 

celular programada. A perda da função destes dois genes em mutantes de A. 

thaliana resultaram em decréscimo na produção de EROs durante a resposta de 

hipersensibilidade, com uma relacionada queda na morte celular. Esses 
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resultados mostram a primeira evidência direta da implicação das EROs em 

resposta de morte celular via NADPH oxidases de plantas. 

A maior parte do oxigênio circulante nos organismos aeróbicos é utilizado 

na mitocôndria para a produção de ATP (adenosina-5’-trifosfato). O oxigênio 

molecular pode ser reduzido monoeletronicamente durante o transporte de 

elétrons pela mitocôndria e podem gerar EROs que, desta forma, são detectadas 

como traços em vários compartimentos celulares. Outras fontes de EROs incluem 

enzimas como as peroxidases ligadas a parede celular e os cloroplastos 

(BANERJEE et al., 2003; DAVLETOVA et al., 2005; MITTLER, 2002). 

As EROs são moléculas produzidas pelas células como uma conseqüência 

do metabolismo celular normal. No entanto, quando sujeitas aos estresses 

ambientais como frio, luz intensa, ozônio (O3), seca, estresse salino, luz 

ultravioleta, intoxicação por metais pesados, lesões, bactérias, nematóides, 

fungos, insetos, vírus e moléculas elicitoras (moléculas capazes de induzirem 

respostas de defesa), uma excessiva quantidade de EROs é gerada (Figura 1). 

Este acúmulo excessivo de EROs necessita da ativação de defesas adicionais. A 

menos que estas EROs sejam metabolizadas efetivamente, elas rapidamente 

oxidam e danificam lipídeos de membranas, proteínas e outros componentes 

celulares e, conseqüentemente, conduzindo à disfunção celular e por último à 

morte celular, ou ao aparecimento de lesões necróticas (DOKE, 1997; FOYER; 

NOCTOR, 2005). 
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Figura 1. Envolvimento das EROs em processos metabólicos de resposta das 

plantas a vários estresses ambientais. I e II indicam os eventos celulares 

subseqüentes mediados pelas EROs em células de plantas expostas a estresses 

abióticos. I’ e II’ indicam os eventos celulares subseqüentes mediados pelas EROs 

em células de plantas expostas a patógenos e elicitores patogênicos. A resistência 

das células de plantas as condições de estresse é dependente da intensidade e da 

velocidade destes eventos celulares (adaptado de KOTCHONI; GACHOMO, 2006). 
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O “burst” oxidativo envolve a ativação de componentes de oxidases        

pré-existentes mais do que a síntese do maquinário do “burst” oxidativo. O 

mecanismo que as plantas possuem para gerar O2
.- a partir do oxigênio 

molecular, possivelmente envolve uma NADPH oxidase associada à membrana. 

Há indicações de que plantas e mamíferos geram EROs de maneira similar 

durante as respostas de defesa. Contudo, a presença de um receptor, no qual o 

cálcio se liga a NADPH oxidase vegetal, sugere a possibilidade de regulação 

direta da atividade dessa oxidase, através da percepção de trocas de 

concentrações subcelulares de cálcio, em vez da montagem de oxidases 

citoplasmáticas adicionais, como ocorre em sistemas de defesa de mamíferos 

(HAMMOND-KOSACK; JONES, 2000). Um exemplo são os componentes 

citosólicos             pré-formados como o Ca2+ e o ATP que contribuíram para 

aumentar a atividade in vitro da NADPH oxidase associada à membrana 

plasmática de células de tubérculos de batata infectados por Phytophthora 

infestans (ALLAN; FLUHR, 1997). Além disso, a incubação de fatias de tubérculo 

de batata com                    P. infestans estimula a NADH oxidase, a qual está 

severamente submetida ao controle do acúmulo de O2
.-. Isto evidencia o papel 

das EROs para mediar a expressão de mecanismos de defesa em plantas 

(DOKE; MUIRA, 1995). 

O “burst” oxidativo inicia-se a partir do oxigênio molecular (O2). As EROs 

podem ser geradas dentro das células das plantas como resultado da excitação 

(entrada de energia) no elétron externo do oxigênio molecular, formando oxigênio 

singleto (1O2) ou de uma sucessiva adição de elétrons ao oxigênio molecular 

gerando O2
.-, H2O2 e o radical hidroxila (.OH) (Figura 2). Essas moléculas, 

descritas a seguir, são consideradas “ativas”, pois podem reagir prontamente com 
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outras moléculas, retirando-lhes elétrons (oxidação) (RESENDE; SALGADO; 

CHAVES, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fluxo de elétrons durante o “burst” oxidativo: espécies reativas de oxigênio 

(EROs) derivadas do O2, via de detoxificação (limpeza) e inter-conversões em plantas 

(adaptado de BAKER; ORLANDI, 1999). 

 

O ânion superóxido (O2
.-) pode ser produzido na planta por meio de vários 

mecanismos, inclusive pela ativação de NADPH-oxidases ou NADPH-sintases 

ligadas à membrana,  peroxidases da parede celular, lipoxigenases (LOX) e como 

resultado da transferência de elétrons presentes na mitocôndria ou no 

cloroplasto. Ele possui um tempo de meia-vida da ordem de 10-6 segundos. O 

radical superóxido (O2
.-) é o primeiro radical produzido que desencadeia a 

produção de outras espécies reativas de oxigênio (EROs) e do próprio H2O2 

(BREUSEGEM et al., 2001).   
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A maioria do peróxido de hidrogênio (H2O2) surge da dismutação do O2
.- 

catalisada pela superóxido dismutase (SOD). Dismutação é uma reação na qual  

2 moléculas idênticas são transformadas em compostos diferentes. A enzima 

SOD catalisa uma conversão altamente eficiente de O2
.- a H2O2, numa velocidade 

1010 vezes maior que na reação espontânea. O peróxido de hidrogênio é um 

oxidante relativamente estável e ausente de carga, o que pode facilitar a 

passagem através da camada bilipídica da membrana celular. Essa capacidade 

de difundir-se rapidamente através da membrana celular favorece a rápida 

elicitação da resposta vegetal verificada por esta molécula (APOSTOL; 

HEINSTEIN; LOW, 1989; CLEMENTS; SAFFREY, 2001; GERSHENZON, 2002). 

 Radicais hidroxila (.OH) são radicais potencialmente fortes e com alta 

afinidade pelas biomoléculas no seu sítio de produção, possuindo meia-vida curta 

de 10-9 s  (YU,  1994).  Normalmente,  oxida  várias  moléculas  orgânicas, como 

o ascorbato, ou pode agir como redutor de metais como Fe3+, na reação de 

Fenton. Esta reação leva à produção de .OH (radical hidroxila), um componente 

extremamente tóxico (BREUSEGEM et al., 2001).   

 

Reação de Fenton 

I) Fe3+ + O2
.- → Fe2+ + O2 

II) Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + .OH 

  

Semelhante aos radicais hidroxilas, os oxigênio singleto (1O2) têm 

aproximadamente 10-5 s de vida e é altamente destrutivo, reagindo com a maioria 

das moléculas biológicas (FOYER; LELANDAIA; KUNERT, 1994). A maioria dos 
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danos é próxima aos sítios aonde são produzidos. Eles são quase sempre 

gerados nos cloroplastos, através da transferência de energia de uma clorofila 

foto-excitada para o elétron do oxigênio molecular. O 1O2 e as outras EROs têm 

alta afinidade por aminoácidos específicos como histidina, metionina, triptofano e 

cisteína (RESENDE; SALGADO; CHAVES, 2003). 

Em animais, as EROs estão sendo implicadas em inflamação e câncer. 

Porém, nas interações planta-patógeno foi sugerido que as  EROs possam 

participar do sistema de defesa da planta de muitas maneiras, inclusive agindo 

como agentes sinalizadores ou causando um reforço da parede celular através do 

“cross-linking” oxidativo (BRISSON; TENHAKEN; LAMB, 1994).  

As EROs têm destaque em vias de transdução de sinal de genes induzidos 

pelo estresse em plantas superiores e uma quantidade balanceada de EROs é 

crucial para muitos processos metabólicos diferentes. A manipulação dos níveis 

de EROs em plantas tem sido proposta com uma promissora ferramenta para 

gerar plantas transgênicas que possam resistir a múltiplos estresses ambientais 

(BARTELS, 2001). 

Embora a natureza química e a reatividade das EROs provarem ser 

potencialmente prejudiciais as células, as plantas utilizam estas moléculas como 

mensageiros secundários nas cascatas de transdução de sinais regulando 

diversos processos como, por exemplo, as mitoses, morte celular e mecanismos 

de defesa (PAVET et al., 2005).  

As EROs são conhecidas por ter um duplo papel dependendo dos seus 

níveis de acúmulo no interior da célula. Concentrações intracelulares altas de 

EROs podem ocasionar extensiva morte celular. Os níveis de EROs precisam, 

portanto, ser regulados rigorosamente para evitar danos celulares (NEILL;  
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DESIKAN; HANCOCK, 2002). Um acúmulo moderado de EROs funciona como 

um indutor chave para programação do metabolismo secundário, sinais de 

defesa, diferenciação da parede celular e ativação das proteínas-quinase 

mitógeno ativadas (MAPKs), levando a planta à uma tolerância ao estresse 

ambiental (CONRATH; PIETERSE; MAUCH-MANI, 2002).  

Se as EROs medeiam a resposta de morte celular observada na RH, 

tratamentos com EROs similares mimetizam a RH causada por um patógeno 

incompatível. Os diferentes papéis das EROs na RH devem ser concentração 

dependente. Altas concentrações podem causar morte, enquanto baixas 

concentrações podem estar envolvidas na sinalização. O H2O2 produzido durante 

a RH tem demonstrado atingir a transcrição de genes codificadores de proteínas 

antioxidantes em tecidos adjacentes. Isto sugere que quantidades baixas de 

EROs podem também sinalizar o hospedeiro a fabricar protetores celulares 

endógenos, tais como os sistemas antioxidantes, possivelmente, para limitar a 

extensão da morte celular (BUCHANAN; GRUISSEM; JONES, 2000). 

Portanto, como o acúmulo de EROs pode resultar em prejuízos 

consideráveis, a célula dispõe de vários mecanismos para detoxificar essas 

espécies ativas de oxigênio. Esses mecanismos de proteção foram desenvolvidos 

pelas plantas durante o processo de evolução para controlar os níveis dessas 

moléculas e anular essa toxicidade. Dentre os mecanismos de proteção estão as 

enzimas antioxidantes (RESENDE; SALGADO; CHAVES, 2003). 

As superóxido dismutases (SODs) são enzimas catalisadoras da 

dismutação do O2
.- a H2O2, e podem estar ligadas a um metal (Cu/Zn, Mn e Fe). 

As plantas, normalmente, têm Cu/Zn-SOD no citosol, Cu/Zn e/ou Fe-SOD no 

cloroplasto e Mn-SOD na mitocôndria. Por exemplo, quatro diferentes isoenzimas 
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de SOD - CuZn-SOD (CSD2) e três Fe-SODs - e enzimas do ciclo           

ascorbato-glutationa, capazes de reduzirem glutationa e ácido ascórbico 

oxidados, foram identificados em cloroplastos (ASADA; TAKAHASHI, 1987).  

As catalases (CATs) são enzimas que convertem o H2O2 em H2O e O2. As 

plantas possuem várias isoformas de catalase. As catalases podem ser divididas 

em três classes: as catalases da classe 1 que removem o H2O2 produzido durante 

a fotorespiração em tecidos fotossintéticos. As catalases da classe 2 que são 

produzidas em tecidos vasculares. E na classe 3 estão as catalases presentes 

abundantemente em sementes e plantas jovens, e cuja atividade está relacionada 

à remoção do H2O2 produzido durante a degradação dos ácidos graxos 

(BREUSEGEM et al., 2001). 

As peroxidases (PODs) catalisam a reação do H2O2 com um substrato 

redutor, gerando H2O. Os cloroplastos de Arabidopsis thaliana possuem a enzima 

ascorbato peroxidase (APX) que regula os níveis de H2O2 (APEL; HIRT, 2004). 

O envolvimento das espécies reativas de oxigênio (EROs) na morte celular 

programada foi também demonstrado pela detecção de EROs durante as fases 

precoces e tardias da interação planta-patógeno. Duas fases de indução de 

EROs por elicitores fúngicos e bacterianos têm sido avaliadas em culturas de 

células vegetais. A fase I corresponde àquela de resposta muito rápida na 

primeira hora de contato das células com os elicitores (BAKER; ORLANDI, 1995). 

Embora a produção de EROs na fase I, possivelmente, envolva uma interação               

elicitor-receptor, as respostas não estão sempre correlacionadas com resistência 

a fito-doenças, podendo também ocorrer em interações compatíveis. Na fase II 

de produção de espécies reativas de oxigênio, ocorre um “burst” mais forte e 

prolongado, o qual está diretamente correlacionado com a resistência da planta 
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ao patógeno, provocando a morte localizada de células (Figura 3) (DANGL;  

DIETRICH; THOMAS, 2000). 

Para interações incompatíveis, como é o caso da RH, um primeiro “burst” 

oxidativo ocorre dentro da primeira hora da inoculação do componente avirulento. 

Um segundo “burst” oxidativo, que é característico das interações incompatíveis, 

ocorre de  forma  mais  forte  e  mais  prolongada  no  tempo  de  quatro horas da 

inoculação (BUCHANAN; GRUISSEM; JONES, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fases da produção de EROs na interação planta-bactéria (adaptado de 

BAKER; ORLANDI, 1995). 

 

Os elicitores derivados de patógenos provocam a biossíntese muito rápida 

de EROs (menos de 5 minutos), que requer Ca2+ externo e a ativação de canais 

de íons. Contrariamente, bactérias avirulentas provocam um pequeno “burst” 

oxidativo. Este atraso reflete o tempo requerido para o sinal da bactéria avirulenta 

ser liberado para as células da planta e processado para uma forma que possa 

elicitar o mecanismo de reconhecimento (BAKER et al., 1991; KEPPLER; 
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BAKER; ATKINSON, 1989; KEPPLER; BAKER, 1989). Por outro lado, o acúmulo 

de EROs inibe o transporte de elétrons mitocondriais, conduzindo a queda no 

nível de ATP. Tanto a depleção de ATP quanto o acúmulo de EROs levam 

rapidamente ao influxo de Ca2+, os quais disparam a morte celular programada 

em plantas (JONES, 2000). 

O peróxido de hidrogênio é um substrato aceptor de elétrons para as 

peroxidases (POD) de plantas. Assim, nesta interação, entre o doador e o aceptor 

de elétrons, vários canais de íons são ativados, dentre os quais os canais de 

cálcio são os predominantes. Estas vias sinalizadoras de íons levam às 

mudanças no pH intracelular necessárias para a ativação subseqüente dos 

mecanismos protetores das plantas (KAWANO et al., 2000). 

MELLERSH e colaboradores (2002) demonstraram que a geração 

localizada de H2O2 é uma das primeiras respostas de defesa, citologicamente 

detectáveis, à penetração da parede celular da planta por vários fungos 

patogênicos. A geração rápida de H2O2, em resposta a penetração celular, é um 

dos determinantes mais importantes do fracasso na invasão das células 

epidermais. Por outro lado, a remoção enzimática de H2O2 resultou no aumento 

do sucesso da penetração de fungos em células de plantas hospedeiras. 

Na sinalização para respostas de defesa da planta ao patógeno, o H2O2 é 

o composto mais efetivo dentre as EROs, por causa da sua vida relativamente 

longa e a alta permeabilidade através das membranas. Desse modo, após o 

reconhecimento do patógeno avirulento seguido do “burst” oxidativo e seus 

intermediários reativos, ocorre indução de genes de defesa e morte celular, onde 

o H2O2 age como um sinalizador para indução de genes de proteção celular nas 

células vizinhas para restringir o desenvolvimento da lesão (RH), que é, então, 
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acompanhado pelo desenvolvimento de uma resistência (resposta) sistêmica 

adquirida (RSA). Isso foi comprovado por ALVAREZ e colaboradores (1998), 

após a inoculação da bactéria Pseudomonas syringae pv. tomato (Okabe) (Pst), 

contendo o gene de avirulência avrRpt2, em folhas de Arabidopsis thaliana, 

possuidora do gene de resistência Rps2. A bactéria causou uma RH 

macroscópica no sítio de inoculação, e o desenvolvimento de RSA em folhas não 

inoculadas (secundárias).  

Sob ataque patogênico, o metabolismo de EROs é regulado por uma rede 

sinalizadora envolvendo cerca de 152 genes em A. thaliana (MITTLER et al., 

2004). A rede sinalizadora controla a taxa de produção de EROs e das enzimas 

antioxidantes nos diferentes compartimentos; e modula o nível basal de EROs 

para sinalização justamente com o propósito de defesa. A geração de H2O2 e os 

genes induzidos pelo estresse atuam dentro das vias de inibição da penetração, 

possivelmente por meio do envolvimento de compostos fenólicos. O H2O2 muito 

provavelmente atua em uma via envolvendo a transcrição, tradução e a 

expressão de respostas associadas à parede celular como o acúmulo de 

compostos inibidores de fungos (AIST; BRUSHNELL, 1991). No entanto, embora 

concentrações sub-letais de H2O2 induzam a expressão de genes de defesa, a 

indução completa dos genes de defesa e morte celular requer moléculas 

sinalizadoras adicionais como o AS (RAO; DAVIS, 1999). Estes estudos sugerem 

que as EROs requerem componentes adicionais para as cascatas sinalizadoras, 

a fim de transduzir, ou amplificar, o sinal (BOLWELL, 1999). Uma pequena 

alteração no nível de EROs intracelular dispara, portanto, a expressão de uma 

classe específica de genes, que codificam proteínas antioxidantes, através da 
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cascata de fosforilação de proteínas via proteínas MAPK ativadas (BORSANI; 

VALPUESTA; BOTELLA, 2003).  

A conecção entre a ativação das cascatas de MAPK de plantas e a ação 

mediadora de EROs (H2O2) tem sido demonstrada usando o ensaio de expressão 

transitória de protoplastos de Arabidopsis. Este processo interativo realça o papel 

pivô das EROs como ativadoras chave das cascatas de MAPK e a subseqüente 

expressão de determinados genes. KOVTUN e colaboradores (2000) mostraram 

que a classe de MAPK quinase-quinases (MAPKKKs) ANP (Nicotina proteína 

quinase) de Arabidopsis é induzida especificamente pelo H2O2, o qual induz em 

seqüência a ativação de outras classes específicas de MAPKs em plantas 

sujeitas a estresse ambiental. 

Além da atuação no complexo e integrado sistema de sinalização celular 

que culminará na ativação da expressão dos genes de defesa, o H2O2 participa 

do “cross-linking” de proteínas da parede celular formando, com a matriz de 

polissacarídeos, um grande polímero de várias glicoproteínas estruturais ricas em 

hidroxiprolina, as estensinas, reforçando estruturalmente a parede celular 

(ALVAREZ et al., 1998). 

Em folhas de tomate, as lesões induzem a ativação de poligalacturonases 

que, por sua vez, levam a produção de fragmentos de oligogalacturonídeos, os 

quais induzem a geração de EROs próximas as paredes celulares das células. O 

H2O2 resultante deste estímulo pode atuar com um segundo mensageiro para a 

ativação de genes de defesa em células de plantas (OROZCO-CÁRDENAS;  

NARVÁES-VÁSQUES; RYAN, 2001). 

O “burst” oxidativo é necessário, mas não é suficiente para iniciar o 

processo de morte celular (RH). Dados recentes citados por DELLEDONNE e 
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colaboradores (2001) indicam que o óxido nítrico (NO) coopera com as EROs na 

ativação da RH. Então, aparentemente o NO possui efeito sinérgico com o H2O2 

na indução de RH. Tem sido proposto que o balanço intracelular entre as 

concentrações de NO e peróxido de hidrogênio (H2O2), mas não superóxido, é a 

chave determinante para a resposta de morte celular por resposta de 

hipersensibilidade (RH) (DELLEDONNE et al., 2001). O NO e as EROs interferem 

geralmente na atividade da fenilalanina amônia liase (PAL), e também no 

metabolismo da ascorbato peroxidase (APX) e da glutationa (GSH). Baseado nas 

contribuições de pesquisas, a simultânea implicação de induzir a PAL e o 

metabolismo da GSH e da APX é que medeiam a indução da morte celular 

programada (KHURANA; PANDEY; SARKAR, 2005). Em adição, NO coopera 

com AS para induzir RH e defesas adquiridas, o qual é análogo ao seu papel em 

sistemas animais (DURNER; WENDEHENNE; KLESSIG, 1998). Produção 

aumentada de NO é suficiente para induzir morte celular em uma cultura de 

células de A. thaliana (CLARKE et al., 2000).  

Com respeito a uma maior contribuição das pesquisas em direção a 

elucidação das vias sinalizadoras de moléculas que medeiam os mecanismos de 

resistência ambiental em plantas, nós ainda temos apenas uma visão 

fragmentada das vias relevantes. Algumas das questões permanentes incluem: a 

identidade dos receptores das cascatas sinalizadoras; os substratos de várias 

quinases; quais loci diretamente, ou indiretamente, interagem durante as vias 

sinalizadoras de espécies reativas de oxigênio (EROs); a identidade de 

elementos sinalizadores adicionais, ligando os elementos já conhecidos e 

caracterizados, para completar a rede de vias e montar os mecanismos de defesa 

apropriados em plantas. Além disso, a interação das infecções patogênicas com 
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outros fatores de estresse deve ser investigada em experiências de campo a fim 

de realmente entendermos os mecanismos de defesa das plantas, além da 

fronteira dos experimentos de laboratório, para podermos avaliar e trazer 

benefícios para várias produções agrícolas importantes (KOTCHONI; 

GACHOMO, 2006). 

 

1.3. Parede celular e a defesa das plantas 

 

As células vegetais são envolvidas por uma parede celular, que é uma 

matriz elaborada que circunda cada célula da planta e possui algumas funções 

específicas como sustentação, manutenção da forma da célula, resistência 

mecânica, controle da expansão celular, participação nos mecanismos de 

proteção contra microrganismos, armazenamento de material de reserva e 

participação na sinalização e reconhecimento entre as células, além de ter 

efeitos sobre o transporte intercelular e sobre o potencial de água da célula. Esta 

multiplicidade de funções talvez esteja associada à grande complexidade de sua 

estrutura (WILSON et al., 2000).  

A parede celular vegetal não é simplesmente um exoesqueleto estático e 

inerte, mas serve também como uma matriz extracelular que interage com as 

proteínas da superfície celular, propiciando informações sobre desenvolvimento e 

posição. A parede celular contém inúmeras enzimas e pequenas moléculas que 

possuem atividade biológica e podem modificar tanto física quanto quimicamente 

a característica da própria parede. Em alguns casos, as moléculas derivadas das 

paredes também podem atuar como sinalizadoras para informar à célula sobre 

condições ambientais, como a presença de patógenos, sendo este um aspecto 
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muito importante na defesa das plantas contra microrganismos invasores. As 

paredes celulares podem também modificar a sua morfologia durante ataque 

patogênico, formando uma barreira física que impede a penetração do invasor. 

Desta forma, as hemiceluloses e pectinas da parede celular primária podem ser 

modificadas e clivadas por uma variedade de enzimas que são encontradas 

naturalmente na parede celular (ROSE; BENETT, 1999).  

 

1.3.1. Parede primária 

 

A parede primária é uma fina camada produzida a partir da divisão celular, 

sendo composta basicamente de celulose, hemicelulose, substâncias pécticas e 

proteínas. A mesma confere rigidez e força com investimento relativamente 

pequeno em material (COSGROVE, 2005; JARVIS; McCANN, 2000). A sua 

extraordinária complexidade estrutural é evidenciada pela diversidade de 

polissacarídeos e glicoproteínas (McNEIL et al., 1984) de arquitetura 

precisamente regulada (CHANLIAUD et al., 2004), sendo muitas vezes 

considerada um mecanismo exemplar de engenharia (ROSE; BENNETT, 1999). 

É composta de aproximadamente 90% de polissacarídeos e 10% de proteínas, 

sendo estas últimas pertencentes ao conjunto de glicoproteínas, moléculas 

particularmente presentes na parede primária (FOSKET, 1994). 

Uma das mais relevantes tarefas desempenhadas pela parede celular 

primária é a capacidade de expansão, em resposta à pressão de turgor exercida 

dentro da própria célula (JARVIS; McCANN, 2000; O’NEILL et al., 2001). O 

crescimento da parede ocorre sob o aspecto temporal, iniciando por intensa 

divisão celular, de maneira lenta. Após cessar a atividade meristemática, segue a 
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etapa de vacuolização celular caracterizando o processo de expansão, 

acompanhado pela alteração na deposição de materiais de parede e ação 

específica de enzimas (COSGROVE, 2000). Estas enzimas seletivamente 

afrouxam a rede de polissacarídeos (COSGROVE, 2001), atuando 

principalmente na interação entre microfibrilas de celulose e cadeias de 

xiloglucanas (CARPITA; GIBEAUT, 1993; CHANLIAUD et al., 2004; McQUEEN-

MASON; COSGROVE, 1994; VARNER; LIN, 1989; WHITHNEY et al., 1999). 

As ações coordenadas das glicosidases e endoglicosidases promovem a 

clivagem de polissacarídeos e uma conseqüente perda de interação entre os 

componentes da parede celular, compensada pela ação das transglicosilases, 

responsáveis pela reestruturação de segmentos de polissacarídeos; o que pode 

ocorrer de duas formas: um polissacarídeo sintetizado reagir com outro 

previamente ligado à parede, ou, um polissacarídeo previamente ligado à parede 

ligar-se a outro. (THOMPSON; FRY, 2001).  

Hipóteses sobre a arquitetura e dinâmica da expansão celular tiveram 

início na década de 70. Inicialmente, foi proposto que os componentes da matriz 

polimérica, consistindo de xiloglucanas, polissacarídeos pécticos e proteínas 

estruturais estariam covalentemente ligados, formando uma gigantesca rede 

macromolecular, permanecendo as microfibrilas de celulose ligadas à matriz por 

pontes de hidrogênio apenas em alguns sítios de ligação. Esta discussão deu 

origem ao modelo de “ALBERSHEIM”, que descreve ainda a redução do pH 

resultando no enfraquecimento das pontes de hidrogênio, conseqüentemente 

levando ao afrouxamento da parede (KEEGSTRA et al., 1973). 

HAYASHI, MARSDEN e DELMER (1987) propuseram que as microfibrilas 

de celulose seriam interconectadas por pontes de hidrogênio ao longo das 
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cadeias de xiloglucanas. Polissacarídeos pécticos e proteínas participariam 

independentemente, envolvendo o complexo celulose-xiloglucana de maneira 

não covalente. A idéia evoluiu para o modelo de “CARPITA” (CARPITA; 

GIBEAUT, 1993), atualmente mais aceito. Este aborda a arquitetura e dinâmica 

de crescimento da parede celular de dicotiledôneas referenciadas como parede 

celular do tipo I, assim como de monodicotiledôneas tais como as gramíneas, 

denominada pelos autores de parede do tipo II. 

As paredes do tipo I seriam constituídas fundamentalmente por três 

domínios. O primeiro composto por uma rede de microfibrilas de celulose de 5 a 

15 nm de largura e espaçadas de 20 a 40 nm, enoveladas e interconectadas 

pelas cadeias de xiloglucanas e outros polissacarídeos hemicelulósicos, tais 

como (galacto) glucomananas, galactomananas, (1-3) β-D-glucanas e 

glucuronoarabinoxilanas, porém em menores quantidades. Toda a rede de 

polissacarídeos estaria embebida em uma matriz péctica, formada principalmente 

por homogalacturonanas e ramnogalacturonanas do tipo I (RG-I), sendo então o 

segundo domínio. O terceiro domínio consiste de proteínas estruturais. As 

extensinas (glicoproteínas ricas em hidroxiprolina) são as principais proteínas nas 

paredes celulares do tipo I (Figura 4). 

As paredes do tipo II são compostas pelas microfibrilas de celulose, 

envolvidas e interconectadas pelas cadeias de glucuronoarabinoxilanas, da 

mesma forma que ocorre com a xiloglucana, nas paredes do tipo I. As pectinas 

também se encontram presentes, formadas pelas cadeias de ácido 

poligalacturônico e ramnogalacturonana do tipo I (RG-I), com cadeias laterais 

podendo ser constituídas por arabinanas, galactanas ou arabinogalactanas 

(Figura 5). 
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Figura 4. Modelo de parede celular primária do tipo I (adaptado de CARPITA; GIBEAUT, 
1993). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo de parede celular primária do tipo II (adaptado de CARPITA, 1996). 
GAX: glucuronoarabinoxilana; HS-GAX: glucoroarabinoxilana altamente substituída, com 
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6 ou 7 unidades de xilosil; PGA: ácido poli-galacturônico; RG-I: ramnogalacturonana do 
tipo I; XyG: xiloglucana. 
 

1.4. Moléculas sinalizadoras em plantas 

 

A detecção de patógenos pelas plantas é mediada por substâncias 

químicas secretadas ou gerada pelos próprios microrganismos invasores. Esses 

compostos são chamados de elicitores, que é conceituado como toda molécula 

capaz de ativar mecanismos de defesa em plantas, os quais incluem poli e 

oligossacarídeos, glicoproteínas, glicopeptídeos, lipopolissacarídeos e 

lipooligossacarídeos. Além destas macromoléculas, outras moléculas menores 

como o ácido salicílico e o metil jasmonato são capazes de ativarem respostas de 

defesa em plantas (ALVARES, 2000; RAO et al., 2000; SHIBUYA; MINAMI, 2001; 

SILIPO et al., 2005).  

 

1.4.1. Oligossacarídeos e polissacarídeos 

 

A degradação das paredes celulares pode resultar na produção de 

fragmentos de moléculas biologicamente ativas, denominadas de oligossacarinas, 

que podem estar envolvidas nas respostas de defesa ou de desenvolvimento 

(expansão celular). Algumas das funções fisiológicas das oligossacarinas incluem 

estimulação da síntese de fitoalexinas (compostos de baixa massa molecular com 

atividade microbicida), do “burst” oxidativo, da síntese de etileno, da 

despolarização da membrana, da indução de proteínas relacionadas à 

patogênese (tais como quitinases e glucanases) e outros sinais locais e 

sistêmicos (JOHN et al., 1997). 
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Uma interessante característica dos oligossacarídeos que exibem resposta 

de defesa é o baixo grau de especificidade estrutural referente ao tamanho do 

polímero (ALDINGTON, 1991). Entretanto, unidades específicas dentro da 

estrutura do oligossacarídeo são requeridas para exercerem a sua atividade de 

defesa (NAVAZIO, 2002). Isso torna possível que muitos outros tipos de 

fragmentos de polissacarídeos da parede celular das plantas exerçam uma 

resposta de defesa nas células (VORWERK; SOMERVILLE, S.; SORMEVILLE, 

C., 2004).  

Os oligossacarídeos derivados de fungos e os polissacarídeos 

provenientes de parede celular de plantas são classes bem caracterizadas de 

elicitores que, em determinados casos, podem induzir respostas de defesa em 

baixas concentrações, da ordem de nmol/L. Devido a sua bem caracterizada 

natureza química e à presença de uma alta percepção destas moléculas pelas 

plantas, alguns destes elicitores têm sido amplamente utilizados como modelos 

para o estudo no qual tenta-se elucidar como as células vegetais reconhecem 

estes sinais químicos e desencadeiam a ativação de diversos sistemas de 

defesa. Estes estudos incluem relações de estrutura-atividade das moléculas 

elicitoras com seus receptores, análise de transdução de sinal em cascata e 

fatores genéticos e bioquímicos desencadeados pelo reconhecimento do elicitor 

pela célula vegetal (NURNBERGER et al., 2004; NURNBERGER; SCHEEL, 

2001). 

Diversos tipos de oligossacarídeos e polissacarídeos que possuem efeitos 

elicitores têm sido descritos na literatura, tais como oligossacarídeos de               

β-glucanas, de quitina e de quitosanas (BARBER; BERTRAM; RIDE, 1989; 

COSIO et al., 1996; HADWIGER; BECKMAN, 1980; INUI; YAMAGUCHI; 
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HIRANO, 1997; KLARZYNSKI et al., 2000), polissacarídeos de pectinas 

(WALKER-SIMMONS; HADWIGER; RYAN, 1983).  

Outros grupos de oligossacarídeos que demonstram atividade elicitora 

pertencem aos chamados oligogalacturonídeos (OGAs), que são derivados de 

polissacarídeos pécticos provenientes das paredes celulares das plantas 

(D’OVIDIO et al., 2004).  

Oligogalacturonídeos podem ser gerados a partir da hidrólise ácida de 

polissacarídeos pécticos ou pela ação de pectinases. Os oligossacarídeos com 

maior atividade elicitora costumam ter um grau de polimerização (GP) de 10 a 12 

(SHIBUYA; MINAMI, 2001). Entretanto, REYMOND e colaboradores (1995) 

demonstraram a habilidade de OGAs com GP igual ou maior a 20 induzirem 

fosforilação de proteínas in vitro. Tais resultados indicam que o tamanho ideal de 

OGAs com capacidade elicitora pode refletir mais na penetrabilidade do OGA do 

que na especificidade de reconhecimento pelo seu receptor. 

As lesões em plantas podem induzir uma cascata de sinais que resultam 

na síntese de poligalacturonases que, ao hidrolisarem a parede celular da planta, 

liberam OGAs, os quais podem ativar respostas de defesa (BERGEY et al.,  

1999). Os oligogalacturonídeos (OGAs) exibem atividades tais como a indução de 

espécies reativas de oxigênio (EROs), dentro de minutos e a baixas 

concentrações (SHAW; LONG, 2003). Além disso, foi demonstrado que os OGAs 

podem induzir à biossíntese de fitoalexinas em cotilédones de soja e em células 

de cenoura (ISHIGAKI et al., 2004; NOTHNAGEL et al., 1983), inibir proteinases 

em folhas de tomate (FARMER et al., 1991) e estimular a lignificação em 

cotilédones de pepino (ROBERTSEN, 1986). 
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1.4.2. Ácido salicílico (AS)  

   

Muitas evidências sugerem que o ácido salicílico é uma molécula essencial 

para o desenvolvimento dos dois principais mecanismos de defesa ativados pelas 

plantas: a reação de hipersensibilidade (RH) e a resistência sistêmica adquirida 

(RSA). Plantas transgênicas que expressam a enzima salicilato hidroxilase não 

são capazes de acumular AS e, conseqüentemente, não desenvolvem RH e RSA 

(DELANEY et al., 1994).  

O ácido salicílico é biossintetizado por duas vias diferentes: a partir do 

corismato, pela via do isocorismato (Figura 6) e através da via dos 

fenilpropanóides (Figura 7) (LEE; LÉON; RASKIN, 1995; SCHINEIDER et al., 

1996). As pesquisas envolvendo a via do corismato mostraram que a expressão 

de duas enzimas que catalisam esta reação, isocorismato sintase 1 (ICS1) e 

isocorismato piruvato liase 1 (IPL1) em tabaco e Arabdopsis resultaram em um 

aumento no acúmulo de AS e conseqüentemente no aumento da resistência 

destas plantas aos patógenos (MAUCH et al., 2001; VERBERNE et al., 2000). 

Tem sido proposto que a via dos fenilpropanóides é responsável pela rápida 

produção de AS associada com a morte celular local característica da resposta de 

hipersensibilidade. Entretanto, a via do isocorismato é mais importante para 

sustentar a síntese de AS durante o desenvolvimento da RSA (WILDERMUTH et 

al., 2001). 
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Figura 6. Via metabólica do corismato. O corismato é convertido a isocorismato pela 

enzima isocorismato sintase 1 (ICS1), sendo que o isocorismato é então transformado 

em ácido salicílico (adaptado de DE SOUZA, 2005).  

 

 

VIA DAS  
PENTOSES 
FOSFATO 

GLICÓLISE 

Eritrose-4-Fosfato                                         Fosfoenolpiruvato 

       Ácido Quínico             3-Deidroquinato 

Ácido 
Protocatecóico 

3-Deidrochiquimato 

Catecol 

Antranilato 

Chiquimato 

CORISMATO 

ÁCIDO 
SALICÍLICO 

Isocorismato 

Antranilato 

L-Triptofano 

Profenato 

L-Arogenato 

L-Fenilalanina L-Tirosina 

Via dos Fenilpropanóides 



INTRODUÇÃO________________________________________________________ 62 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Via metabólica dos fenilpropanóides. PAL refere-se à fenilalanina amônia liase, 

primeira enzima da via dos fenilpropanóides. BA2H refere-se à enzima ácido benzóico   

2-hidroxilase (adaptado de DE SOUZA, 2005). 
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Foi verificado que AS aplicado exogenamente acelera a morte celular 

associada a genes de resistência (genes - R), em cultura de células de soja 

incubadas com Pseudomonas syringae pv glycinea (SHIRAZU et al., 1997). O 

ácido salicílico possui papel fundamental em muitos tipos de morte celular, 

incluindo RH, possivelmente, relacionado à inibição das funções mitocondriais 

provocada pelo AS (XIE; CHEN, 1999). Alguns dados bioquímicos sugerem que o 

AS potencializa a via sinalizadora para RH por afetar uma etapa precoce sensível 

a fosforilação, precedente a geração de sinais, incluindo aqueles derivados do 

“burst” oxidativo (ALVARES, 2000). 

Embora a ativação de resistência mediada por genes R seja autônoma 

para cada célula, os sinais extracelulares ou difusíveis gerados nas células 

atacadas podem desencadear respostas nas células não infectadas da 

vizinhança. Um dos sinais difusíveis do AS pode ser o H2O2 que, por ser não-

carregado, pode difundir-se através das membranas e reagir a baixas 

concentrações nas lesões marginais (ALVARES, 2000). 

Entretanto, os mecanismos pelo qual o AS ativa os mecanismos de defesa 

exibidos pelas plantas ainda é objeto de especulação. 

 

1.4.3. Metil jasmonato (MeJA) 

 

As descobertas de novos tipos de defesas vegetais mostraram que outras 

duas moléculas também desempenham funções importantes durante o 

desenvolvimento do processo de resistência observado nas plantas: o etileno e o 

ácido jasmônico (AJ), além do metil jasmonato (MeJA). Estas defesas alternativas 

incluem a resistência sistêmica induzida (RSI), desenvolvida através de bactérias 
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colonizadoras de raízes, e a resistência à lesão e a herbivoria (DONG et al., 

1998). O ataque de insetos às plantas resulta na síntese de ácido jasmônico e de 

seu derivado, o metil jasmonato, com subseqüente ativação de genes 

responsáveis pela produção de inibidores de proteinase, levando a resistência 

sistêmica adquirida (RSI) na planta (DOARES et al., 1995).  

O ácido jasmônico e o seu metil éster – metil jasmonato – são reguladores 

endógenos do crescimento e desenvolvimento de plantas. A síntese destes 

compostos é estimulada por uma variedade de processos, incluindo lesões, 

ataque de herbívoros, estresse osmótico e dissecação (SLESAK, E.; SLESAK, 

M.; GABRYS, 2001).  

O AJ é uma molécula sinalizadora chave que carrega informações sobre 

lesões; e a sua concentração em lesões de plantas aumenta rapidamente. O 

ácido jasmônico induz a expressão de genes de defesa de plantas responsáveis 

pela síntese de proteínas específicas induzidas por jasmonatos e pela síntese de 

metabólitos diretamente envolvidos em resistência de plantas como, por exemplo, 

glicosinolatos. Algumas respostas similares são induzidas nas plantas pelo MeJA, 

o qual tem um papel chave na comunicação inter-plantas e na indução de 

resistência contra herbívoros (SLESAK, E.; SLESAK, M.; GABRYS, 2001).  

Existem alguns estudos mostrando o envolvimento de metil jasmonato na 

reação de hipersensibilidade. ANDI e colaboradores (2001) mostraram que MeJA 

inibir respostas de defesa induzidas por harpina, uma proteína elicitora isolada de 

diversos patógenos, tais como a geração de H2O2 e a expressão de gene 

codificadores para a PAL em cultura de células em suspensão de tabaco. 
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Foi proposta uma via sinalizadora para a síntese do ácido jasmônico a 

partir do ataque de herbívoros (Figura 8) (OROZCO-CÁRDENAS; NARVÁES-

VÁSQUES; RYAN, 2001). 
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Figura 8. Via sinalizadora para a síntese do ácido jasmônico. Nesta via a 

sistemina inicia uma cascata de eventos intracelulares resultante da ativação de uma 

fosfolipase citoplasmática que libera ácido linolênico das membranas. O acido linolênico 

é convertido a ácido jasmônico através da via dos octa-decanóides que, por último, pode 
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ser convertido a metil jasmonato (adaptado de OROZCO-CÁRDENAS; NARVÁES-

VÁSQUES; RYAN, 2001). 

 

 

1.5. Estudos com Rubus fruticosus (amora-preta) 

 

Ensaios biológicos em células ou protoplastos de Rubus fruticosus têm 

sido bastante utilizados, tanto em investigações sobre os sistemas de defesa de 

plantas quanto em experimentos para o estudo do crescimento e 

desenvolvimento celular das mesmas. LIÉNART, GAUTIER e DRIGUEZ (1990), e 

mais tarde, DINAND e colaboradores (1997), estudaram o efeito de açúcares 

como um indutor abiótico em cultura de células de R. fruticosus, observando as 

atividades das enzimas laminarinase, xilanase e quitinase. A ativação de 

hidrolases é uma forma de defesa bioquímica das plantas. Os polissacarídeos 

podem ser uma das partes do sistema sinalizador, o qual promove a transcrição e 

tradução de proteínas de estresse. 

VARGAS-RECHIA e colaboradores (1998) isolaram oligossacarídeos de 

xiloglucana extraídos das sementes de Hymenaea courbaril e verificaram que um 

octassacarídeo reduzido (XXLGol) em concentrações nanomolares, na presença 

ou não de ácido 2, 4-diclorofenoxiacético (2,4-D), é capaz de modular  a resposta 

à α-L-fucosidase em células ou protoplastos de R. fruticosus. 

Sabe-se que as plantas reagem à penetração do fungo Fusarium sp. 

acumulando calose e outros componentes da parede celular. Sendo assim,    

NITA-LAZAR, CHEVOLOT e LIÉNART (1998) investigaram como O-glicanas 

extraídas de glicoproteínas de Fusarium sp, podem agir como moléculas 

sinalizadoras. Estes autores verificaram que incubando uma fração de O-glicana, 
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com protoplastos de R. fruticosus, houve uma indução da atividade do complexo 

fenilalanina amônio liase (PAL) (NITA-LAZAR et al., 2002). Além disso, 

observaram que a glicoproteína de Fusarium sp. é elicitor de EROs neste sistema 

(NITA-LAZAR et al., 2004).  

PATIER e colaboradores (1995) mostraram que as β-1,3-glucanas, que 

são os componentes principais de herbicidas líquidos, são capazes de elicitar             

D-glicanases (β-1,3-glucanase e α-amilase) em células de R. fruticosus. Esse 

mesmo estudo demonstrou que uma κ-carragenana elicita a atividade da enzima 

β-1,3-glucanase no mesmo sistema de células em suspensão. 

 

1.6. Ramnoglucuronogalactana (F-I) 

 

O polissacarídeo ramnoglucuronogalactana (F-I) foi isolado e purificado do 

tegumento das sementes de Chorisia speciosa St. Hil (conhecida como paineira), 

no Laboratório de Carboidratos Vegetais da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR). F-I é composto por ramnose, galactose e ácido glucurônico, na 

proporção molar de 25:44:31 e possui massa molecular de 2,77 x 106 (BELESKI-

CARNEIRO et al., 1996; BELESKI-CARNEIRO; GANTER; REICHER, 1999; 

BELESKI-CARNEIRO; SUGUI; REICHER, 2002).  

BELESKI-CARNEIRO, SUGUI e REICHER (2002) utilizaram este polímero 

em testes de atividade biológica, em folhas de milho (Zea mays) infectadas com o 

fungo causador da antracnose, Colletotrichum graminicola. Os resultados 

sugeriram que F-I interferiu na adesão do fungo C. graminicola em folhas de        

Z. mays.  
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Estudos recentes em nosso laboratório demonstraram que F-I é capaz de 

induzir atividade de proteínas relacionadas à patogênese (proteínas-RP), tais 

como a quitinase e a β-1,3-glucanase, além de induzir ao acúmulo de compostos 

fenólicos em cultura de células de R. fruticosus (DE SOUZA, 2005).  

O acúmulo de AS intracelular, na presença de F-I extracelular ocorreu de 

forma transitória. Este fato levou a acreditar na presença de receptor de 

membrana para F-I. Também foi conseguida, pela primeira vez, uma indução da 

atividade da poligalacturonase (PG) pelo AS. Os estudos do efeito elicitor de AS e 

F-I demonstraram que estes compostos são potenciais indutores de resistência 

em amora-preta (R. fruticosus) (DE SOUZA, 2005).  

Os dados obtidos em nosso laboratório com F-I, em cultura de células em 

suspensão de Rubus fruticosus, nos levaram a propor neste projeto o estudo de 

respostas de hipersensibilidade (RH) sobre a parede celular mediada por F-I, bem 

como por ácido salicílico e metil jasmonato, conhecidos elicitores de respostas de 

defesa em plantas. 
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2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho foi estudar o efeito do ácido salicílico (AS), 

metil jasmonato (MeJA) e ramnoglucuronogalactana do tegumento das sementes 

de Chorisia speciosa St. Hil (F-I) em respostas de hipersensibilidade em cultura 

de células de Rubus fruticosus.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

Nossos objetivos específicos foram: 

 

1 - padronização das condições experimentais para a determinação da 

produção de EROs; 

2 - determinação do efeito da elicitação com F-I, MeJA, AS e suas 

misturas sobre a produção de EROs; 

3 - determinação do efeito da elicitação com F-I, MeJA, AS e as misturas 

sobre a produção de H2O2; 

4 - dosagem de açúcar redutor e proteína total, liberados para o meio 

extracelular, de células de R. fruticosus quando da elicitação com AS, MeJA, F-I 

e as misturas; 

5 - padronização das condições experimentais para a análise dos efeitos 

de RH sobre a parede celular; 

6- análise da composição monossacarídica da parede celular após 

elicitação com AS, MeJA, F-I e as misturas; 
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7 - Análise por CLAE dos componentes da parede celular liberados no 

meio extracelular (fração P) após o ensaio de elicitação. 
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3.1. Equipamentos 

 

- Agitador AS 850 (BIOLAFITTE); 

- Câmara de Neubauer (BIOBLOCK); 

- Microscópio óptico (OLYMPUS CH2); 

- Sonicador Vibra Cell (SONIC & MATERIALS Inc.); 

- Centrífuga BECKMAN J2 – 21;  

- Fluorímetro F – 4500 (HITACHI); 

- Rotaevaporador rotativo TE 120 (TECNAL);  

- CLAE modelo 510 WATERS e detector de índice de refração modelo           

R 401 WATERS (MILLIPORE®); 

- Cromatógrafo a Gás modelo 37 e integrador-processador modelo CG-200 

(INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS CG LTDA); 

- ELISA modelo EIAmulti-well reader (SIGMA® DIAGNOSTICS); 

- Espectrofotômetro DU® -70 (BECKMAN). 

 

3.2. Soluções e reagentes 

 

- Todos os reagentes citados foram comprados da marca SIGMA-

ALDRICH; exceto o reagente utilizado para a quantificação de proteínas totais, 

que pertence à marca BIORAD. 
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3.2.1. Ramnoglucuronogalactana (F-I) de Chorisia speciosa 

 

- O polissacarídeo ramnoglucuronogalactana (F-I) foi obtido pela extração 

aquosa do tegumento das sementes de C. speciosa, sendo então purificado. Sua 

estrutura foi determinada no Laboratório de Química de Carboidratos Vegetais da 

UFPR, sob a responsabilidade da Dra. Fany Reicher (BELESKI-CARNEIRO; 

SUGUI; REICHER, 2002), cedido ao nosso laboratório em um processo de 

colaboração de pesquisa, já estabelecido há alguns anos. 

 

3.2.2. Meio de suspensão celular (MSC) 

 

- Citrato de sódio 50 mmol/L, pH 5,9;  

- Sacarose 2% (m/v);  

- EGTA 4 mmol/L; 

- MgCl2 3 mmol/L; 

- CaCl2 0,06 mmol/L. 

 

3.2.3. Tampão citrato 

 

- Citrato de sódio 0,1 mol/L, pH 5,9;  

- Sacarose 2% (m/v). 

 

3.2.4. Tampão tris-HCl 

 

- Tris - HCl 50 mmol/L, pH 7,2. 
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3.2.5. Meio de cultura de Heller  

 

O meio de cultura de HELLER (1953) consiste de macroelementos, ou 

seja, elementos que estão em grande quantidade no meio (cálcio, potássio, 

magnésio, sódio e fósforo) e microelementos, que estão em pequenas 

quantidades (alumínio, cobre, boro, manganês, níquel e zinco), ambos na forma 

de sais (Tabela 1), além de ferro (FeCl3. 6H2O 1 mg/L), vitamina (cloridrato de 

tiamina 1 mg/L) e glucose 50 g/L como fonte de carbono. 

 

Tabela 1 – Quantidades de macro e microelementos utilizados para preparação do meio 

de cultura de Rubus fruticosus. 

Macroelementos Quantidade (mg/L) Microelementos Quantidade (mg/L) 

CaCl2            56,520       AlCl3.6H2O 0,054 

 KCl          750,000     CuSO4.5H2O 0,030 

          MgSO4          121,560           H3BO3 1,000 

          NaNO3          600,000   KI 0,010 

        NaH2PO4          108,700      MnSO4.H2O 0,075 

        NiCl2.6H2O 0,030 

      ZnSO4.7H2O 1,000 

 

 

3.3. Preparação das células cultivadas 

 

Foram utilizadas células de R. fruticosus cultivadas in vitro por técnica de 

suspensão celular (HUSTACHE; MOLLARD ; BARNOUD, 1975). As células foram 

cultivadas em meio HELLER (1953), sob agitação, a 25°C, com fotoperíodo de 12 
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horas. As células foram retiradas, do meio de cultura, na fase exponencial de 

crescimento, 18 dias de replicação, filtradas em membrana de 100 µm e 

suspensas MSC. As células foram deixadas em repouso durante duas horas 

antes de iniciar qualquer um dos experimentos. 

 

3.3.1. Contagem e viabilidade celular 

 

A contagem das células foi realizada em câmara de Neubauer com utilização de microscópio 

óptico (aumento de 40X) e teve sua viabilidade analisada através do corante azul de Evans (KANAI; 

EDWARDS, 1973). Foram adicionados 20 µL de azul de Evans 1% (m/v) a 200 µL de suspensão de 

células e a porcentagem de células viáveis foi feita pelo número de células não coradas entre 100 

contadas. Para os experimentos foi considerada uma viabilidade mínima de 90%. A seguir as células 

foram preparadas para os ensaios de elicitação. 

 

3.4. Detecção de espécies reativas de oxigênio (EROs) 

 

3.4.1. Padronização das condições experimentais para a detecção de 

espécies reativas de oxigênio 

 

As EROs foram determinadas através do método descrito por LEE e 

colaboradores (1999) e MURATA e colaboradores (2001), utilizando o       

diacetato de 2,7-diclorofluoresceína (H2DCF-DA), padronizado para o sistema 

biológico utilizado. 

As células de R. fruticosus (8 x 104 cél./mL) em 2 mL de meio reacional, 

sem elicitação prévia ou com elicitação prévia de 1 e 24 h, após 2 h de repouso. 

Em seguida, as células foram encubadas com H2DCF-DA, em concentrações até 
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10 µmol/L, durante períodos de até 30 minutos. Após, foram submetidas à 

cinética de liberação de EROs utilizando-se F-I 1000 nmol/L como elicitor e a 

fluorescência foi medida em fluorímetro Hitachi F-4500 com comprimentos de 

onda de excitação e emissão de 503 e 529 nm e fendas de 5 e 10 nm, 

respectivamente, sob 700 V de voltagem. O mesmo experimento de elicitação 

descrito acima foi realizado sem incubação prévia com H2DCF-DA. Água 

deionizada foi utilizada como controle da elicitação.  

 

3.4.2. Análise do efeito de elicitores e de misturas de elicitores em 

diferentes tempos de elicitação 

 

As amostras foram mantidas nas mesmas condições do experimento 

anterior, sendo analisado apenas um elicitor por vez ou misturas de elicitores      

F-I+AS, F-I+MeJA e AS+MeJA nas concentrações finais, no meio reacional, de 

1000 nmol/L de cada elicitor, em tempos de elicitação de 15, 30, 45 e 60 minutos. 

Os controles foram preparados com água deionizada para F-I, AS e F-I + AS; 

DMSO para MeJA e água deionizada com dimetilsulfóxido para F-I+MeJA e 

AS+MeJA.  

Os efeitos foram expressos: a) em relação à intensidade de fluorescência 

pelo tempo; b) como a relação da tangente das curvas de fluorescência de 

células tratadas com elicitores contra os controles (células suspensas em tampão 

sem efetores) ou também como porcentagem (%) de fluorescência em relação 

aos controles.  
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3.5. Detecção do peróxido de hidrogênio (H2O2) 

 

A detecção do H2O2 foi feita pela sua produção, em um ensaio de 

elicitação, utilizando o ácido homovanílico (HVA) como a molécula fluorescente 

que reage, preferencialmente, com o complexo peroxidase-H2O2 (BARJA, 2002). 

Células de R. fruticosus de 18 dias, 8 x 104 cél./mL em 2 mL de meio reacional, 

em tampão citrato, foram elicitadas com F-I, AS, MeJA, F-I + AS, F-I + MeJA e   

AS + MeJA na concentração de 1000 nmol/L. O meio de reação contendo as 

células foi acrescido de 8 µL de HVA 0,1 mmol/L, encubado por 20 minutos. Em 

seguida, foi adicionado 9,2 µL de HRP (peroxidase de rabanete) 12UI/mL. Por 

último, foram adicionados os elicitores e iniciada a cinética que foi monitorada em 

fluorímetro Hitachi F-4500, com comprimento de onda de excitação e emissão de 

312 e 420 nm, respectivamente, com fendas de emissão de 10 nm e de excitação 

de 20 nm, sob 700 V de voltagem. 

 

3.6. Ensaios de elicitação  

 

As células (8 x 104 cél./mL) em 25 mL de meio reacional, após repouso por 

2 horas, foram suspensas em tampão citrato de sódio na presença dos elicitores 

ramnoglucuronogalactana de C. speciosa (F-I), ácido salicílico e metil jasmonato, 

todos na concentração final de 1000 nmol/L, sob agitação, a temperatura 

ambiente, durante tempos de elicitação de 15 a 60 minutos. O controle do ensaio 

foi realizado utilizando-se água deionizada ou dimetilsulfóxido (DMSO) como 

elicitor. Cada elicitação foi realizada em triplicata e as induções foram 

interrompidas colocando-se as amostra em gelo. A seguir as células foram 
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recuperadas por decantação. Um volume conhecido do sobrenadante, 20 mL, foi 

separado para a dosagem de compostos extracelulares (fração S).  Às células 

foram adicionados 10 mL de tampão Tris-HCl 50 mmol/L, pH 7,2, por duas vezes, 

para lavagem das células. Essa suspensão de células foi posteriormente 

sonicada, obtendo-se um resíduo (fração P) que foi submetido a análises 

posteriores. 

 

3.7. Padronização protocolo para análise dos componentes da parede 

celular 

 

Para a análise da parede celular, cada amostra obtida no ensaio de 

elicitação após as duas lavagens com 10 mL de tampão Tris-HCl, foi sonicada a 

60 W com 4 pulsos de 20 segundos com intervalos de 30 segundos em banho de 

gelo. A seguir as amostras foram centrifugadas a 4°C, 12.000xg por 15 minutos e 

os sobrenadantes foram descartados. Os resíduos (fração P) foram submetidos a 

hidrólise, redução e acetilação, descritos abaixo, para então ser determinada a 

composição em monossacarídeos, através da cromatografia líquido-gasosa 

(GLC). 
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3.8. Preparação de amostras para análise da composição  

monossacarídica da parede celular 

 

Todos os procedimentos para a análise da composição monossacarídica 

da parede celular foram realizados em capela de exaustão.  

 

3.8.1. Hidrólise de Saeman 

 

A fração P, obtida após sonicação das células de R. fruticosus elicitadas 

com os diferentes indutores, foi pesada. Uma alíquota de 100 mg foi colocada 

em um tubo de hidrólise em banho de gelo e acrescido 0,5 mL de H2SO4 72% 

(v/v), mantido por 2 horas em gelo com agitação periódica. Após este tempo, o 

ácido foi diluído para 5% e o sistema mantido 18 horas a temperatura ambiente. 

A seguir foi adicionado BaCO3 até a neutralização, a amostra foi filtrada para ser 

submetida à redução (SAEMAN et al., 1954).   

 

3.8.2. Redução de Wolfrom e Thompson 

 

As amostras hidrolisadas, contendo os monossacarídeos livres, foram 

reduzidas com NaBH4, em pH 9, com agitação durante 1 hora. A seguir, as 

amostras foram mantidas a temperatura ambiente por 48 horas. Após esse 

período foram neutralizadas com ácido acético glacial, concentradas até a 

secura, lavadas sucessivamente com H2O e metanol para eliminar o excesso de 

ácido acético, e o tetraborato de metila, respectivamente, e as amostras foram 

evaporadas até a secura. Para completar a secagem, as amostras foram 
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colocadas em uma pistola de secagem contendo pentóxido de fósforo, sob etanol 

em refluxo (WOLFROM; THOMPSON, 1963a). 

  

3.8.3. Acetilação de Wolfrom e Thompson 

 

As frações P reduzidas, contendo os alditóis, foram ressuspensas em 1 mL 

de piridina e acetiladas com a adição de 1 mL de anidrido acético em tubos 

hermeticamente vedados. O sistema foi deixado à temperatura ambiente,           

18 horas. A seguir houve a interrupção da reação de acetilação por adição de 

gelo picado. Em seqüência, adicionou-se 2 mL de clorofórmio, com agitação 

ocasional por 2 horas à temperatura ambiente, para extração dos acetatos de 

alditóis. O excesso de piridina foi eliminado por lavagens sucessivas com 

CuSO4.5H2O 5% e água. A fase clorofórmica, contendo os acetatos de alditóis, foi 

transferida para tubos de hemólise e seca (WOLFROM; THOMPSON, 1963b). 

 

3.8.4. Análise e quantificação por GLC 

 

Para a análise e quantificação da composição monossacarídica da parede 

celular em cromatografia líquido-gasosa (GLC), as amostras foram dissolvidas em 

2 gotas de clorofórmio e aplicadas alíquotas 0,5 µL em cromatógrafo a Gás 

modelo 37 com detector de ionização de chama a 250 oC, utilizando-se nitrogênio 

como gás de arraste, fluxo de 30 mL/min. Uma coluna empacotada com 3% de 

OV-225 sobre gá chrom Q de 100 a 200 mesh, 170 x 2 (d.i.), mantida a 

temperatura constante de 190oC, com vaporizador a 230 oC. A quantificação dos 
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produtos analisados foi feita utilizando um integrador-processador modelo         

CG-200.  

 

3.9. Dosagem de açúcar redutor pelo método do ferricianeto 

 

 O método consistiu em reagir 100 µL das amostras sobrenadantes      

(fração S), padrão (galactose até 250 µg/mL) e o branco (água), em triplicata, 

com 3 mL do Reagente de Ferricianeto (KIDBY; DAVIDSON, 1973), sob 

aquecimento a 100°C durante 7 minutos. Em seguida, resfriou-se em gelo e 

realizou-se a leitura em espectrofotômetro a 420 nm. 

 

 3.10. Dosagem de proteína total pelo método de Bradford 

 

 A determinação de proteínas foi realizada por microensaio em placa, pelo 

método de BRADFORD (1976). Alíquotas de 160 µL de cada amostra 

sobrenadante (fração S), padrão (BSA de 0,25 a 25 µg/mL) e branco (água), em 

triplicata, foram colocadas em placa ELISA, adicionou-se 40 µL do reagente de 

cor, Comassie Brilliant Blue “G”. O meio reacional de 200 µL foi agitado e a placa 

foi incubada à temperatura ambiente por 5 minutos. Por último, o conteúdo da 

placa foi lido em aparelho de ELISA, no comprimento de onda de 600 nm. 
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 3.11. Isolamento dos componentes extracelulares das células 

elicitadas com os elicitores, suas misturas e os controles por 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

  

 As frações dos meios extracelulares foram filtradas em membranas de 

nitrato de celulose (0,45 µm), aplicadas em coluna analítica de fase reversa C18  

modelo Bio-Sil C18 HL 90-5 S (25 x 0,46 cm) em cromatógrafo modelo 510 

WATERS e eluídas com mistura metanol:água, 5% de metanol, fluxo 0,8 mL/min 

e detecção por índice de refração.  

 

3.12. Cromatografia em camada delgada (CCD) 

 

Alíquotas de 5 µL das frações sobrenadantes (S), do ensaio de elicitação 

de R. fruticosus, foram aplicadas em placa de sílica (cromatofolhas de silica gel 

DC-Alufolien (AL) Kieselgel 60 F254), com dimensões de 20X20 cm e espessura 

de 0,2 mm. A fase móvel foi composta por uma mistura de butanol:etanol:H2O 

5:3:2 (v/v/v). A corrida foi revelada com uma mistura de H2SO4:etanol 9:1 (v/v), 

seguido de aquecimento em estufa a 100°C. O padrão utilizado foi uma mistura 

MDTP de monossacarídeo de glucose, dissacarídeo de maltose, tetrassacarídeo 

e pentassacarídeos de glucose na concentração de 2 mg/mL.  

 

3.13. Análise estatística dos resultados 

 

A análise de variância (ANOVA) foi realizada através do teste de Tukey 

(software Prism 4.0), não paramétrico, e foram considerados resultados 
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estatisticamente significativos àqueles onde p < 0,05. As dosagens de produção 

de EROs, açúcar redutor e de proteína total da fração sobrenadante (fração S) 

foram realizadas através das medidas de 6 ensaios de elicitação independentes. 

Os resultados foram expressos através da mediana dos dados obtidos destes 

ensaios. A quantificação do H2O2 seguiu o mesmo padrão de análise das 

dosagens anteriores, porém foram utilizados 4 ensaios de elicitação para a 

dosagem deste composto. Os gráficos e a análise estatística foram obtidos com o 

auxílio do software Prism 4.0 para Windows. 

 

3.14. Padronização para os ensaios de elicitação das células de              

R. fruticosus 

 

Nossos estudos abordaram a indução da produção de espécies reativas de 

oxigênio (EROs), a produção de peróxido de hidrogênio (H2O2) e os efeitos sobre 

a parede celular através da liberação de açúcares e proteínas para o meio 

extracelular em células de Rubus fruticosus de 18 dias. Os elicitores analisados 

foram um polissacarídeo ácido, a ramnoglucuronogalactana (F-I) extraída de 

sementes de Chorisia speciosa, o ácido salicílico (AS) e o metil jasmonato 

(MeJA), em concentrações até 1000 nmol/L. 

Os protocolos experimentais para o estudo dessas respostas foram 

padronizados para o nosso modelo experimental, como está demonstrado na 

Figura 9. 
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ELICITAÇÃO 

 (8x 104 cél./mL) 

separar 20 mL do 
sobrenadante 

CÉLULAS 
ELICITADAS 

banho de gelo 

sobrenadante 

CENTRIFUGAR 

decantar deixando  
2 mL para sonicar  

SONICAR  
4 pulsos de 20 s 
(sempre no gelo) 

adição de tampão 
Tris-HCl 0,05 mol/L, pH 7,2 

(10 mL) 

descartar 
o restante do 
sobrenadante 

ENSAIOS DE ELICITAÇÃO 

adição de tampão 
Tris-HCl (10mL) 

SOBRENADANTE 
(fração S)  

 

60 minutos 
temperatura ambiente  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fluxograma do protocolo experimental para os ensaios de elicitação com F-I, 

MeJA, AS e suas misturas para determinação das respostas de RH, em células de        

18 dias de Rubus fruticosus.  

 

PRECIPITADO 
(fração P) 

dosagem de 
açúcar e proteína 

estudos da 
parede celular 

12.000xg, 4°C, 15 minutos 
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4.1. Padronização das condições experimentais para a detecção de 

espécies reativas de oxigênio  

 

Os experimentos iniciais, para a detecção da liberação de EROs, foram 

realizados com o objetivo de padronizar os parâmetros envolvidos nesses 

experimentos. Sendo assim, esses ensaios foram desenvolvidos com um número 

pequeno de repetições, uma ou duas vezes, para que, assim que as condições 

experimentais estivessem satisfatórias, resultados experimentais confiáveis 

pudessem ser analisados estatisticamente.  

O primeiro experimento teve o objetivo de encontrar a melhor concentração 

da sonda para a leitura de emissão de fluorescência e verificar a necessidade de 

incubação das células com a sonda antes da realização dos experimentos de 

indução com os elicitores. 

As células de R. fruticosus de 18 dias (8x 104 cél/mL em 2mL) foram 

submetidas a ensaios de elicitação com F-I 1000 nmol/L, utilizando incubação    

(30 minutos) ou não com H2DCF-DA (10 µmol/L). Podemos verificar que as 

amostras incubadas com H2DCF-DA 10 µmol/L apresentaram maior detecção de 

EROs do que as amostras que não sofreram incubação (Figura 10). Além disso, 

as diferenças na liberação de EROs entre a amostra controle (água) e a amostra 

com elicitor, F-I, é quase inexistente nas amostras sem incubação. Entretanto, 

nas amostras com incubação com H2DCF-DA, as diferenças de EROs liberadas 

aparecem desde o início das medidas. Esses resultados mostraram que pode 

haver diferenças de liberação de EROs entre as amostras elicitadas e as 

controles e que há necessidade de incubação com o H2DCF-DA.  
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Os valores de detecção de EROs observados para elicitação com F-I foram 

superiores a faixa de maior sensibilidade de detecção do aparelho (0 a 5000 

URF, unidades relativas à fluorescência). Isso mostrou que a concentração de              

10 µmol/L de H2DCF-DA, foi alta para o experimento realizado (Figura 10). Esses 

resultados nos levaram a diminuir a concentração final de H2DCF-DA para             

2 µmol/L nos experimentos posteriores, assim como o tempo de incubação de      

30 para 20 minutos para esta molécula.  

Verificamos que a incubação com H2DCF-DA é necessária para mostrar as 

diferenças nos valores de EROs entre as amostras não elicitadas (controle) e as 

amostras elicitadas (no caso, com F-I). Para apresentar fluorescência, a sonda 

precisa de um tempo para penetrar na célula, para dessa forma ser clivada pelas 

esterases endógenas e liberar seu fragmento H2DFC impermeável. O H2DFC, que 

se acumula na célula, funciona como um ”indicador” de EROs convertendo-se por 

oxidação na sua forma fluorescente DFC (LEE et al., 1999).  
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Figura 10. Estudos de incubação com o H2DCF-DA em resposta a liberação de EROs 

em células de Rubus fruticosus; células de 18 dias; 8 x 104 cél./mL em 2mL de amostra; 

incubação de 30 minutos com H2DCF-DA 10 µmol/L; F-I [1000 nmol/L]. O grupo contendo 

apenas H2DCF-DA não apresentou resposta a liberação de EROs. (�) F-I com incubação 

com H2DCF-DA (n=2); (�) controle (H2O) com incubação com H2DCF-DA (n=2); (�) F-I 

sem incubação com H2DCF-DA (n=2); (�) controle (H2O) sem incubação com H2DCF-DA 

(n=2); fluorímetro Hitachi F-4500 com λ (ex/em):(503/529 nm), fendas (5/10 nm) e 

voltagem (700 V). 
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O primeiro experimento foi realizado em amostras que não foram 

submetidas a uma elitação prévia com o elicitor F-I. Após os resultados de 

padronização com a sonda (H2DCF-DA), foi de interesse estudar se, com 

elicitação prévia, haveria alteração no perfil da curva de fluorescência em 

resposta a liberação de EROs de cultura células de R. fruticosus. O experimento 

anterior correspondia a liberação de EROs nos primeiros instantes de contato do 

elicitor com as células.  

Assim, o segundo experimento foi desenvolvido para verificar a 

necessidade de uma elicitação prévia com o elicitor antes da leitura da liberação 

de EROs.  

Os resultados obtidos na Figura 11 com as células elicitadas previamente, 

com F-I, durante 1h apresentaram valores de produção de EROs maiores do que 

os valores das amostras elicitadas, com F-I, durante 24 h. Entretanto, calculando-

se a tangente das curvas, para determinação da velocidade de liberação de 

EROs, há pouca diferença entre as produções de EROs das amostras elicitadas 

com F-I em 1 hora ou 24 horas, apesar de os valores de liberação de EROs 

serem distintos entre as duas curvas.  

Nos tempos menores de elicitação podemos verificar, pela Figura 11, 

diferenças entre as liberações de EROs para F-I e o controle correspondente. 

Entretanto, para tempos longos de elicitação, 24 horas, podemos dizer que houve 

pouca diferença na detecção de EROs, quando comparado o F-I com o 

respectivo controle.  
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Figura 11. Estudos de elicitações prévias em resposta a liberação de EROs em células 

de R. fruticosus; células de 18 dias, 8 x 104 cél./mL em 2mL de amostra; incubação de  

20 minutos com H2DCF-DA 2 µmol/L; F-I [1000 nmol/L]. (�) controle (H2O) com 

elicitação prévia de 1 hora (n=2); (�) F-I com elicitação prévia de 1 hora (n=1);             

(�) controle (H2O) com elicitação prévia de 24 horas (n=1); (�) F-I com elicitação prévia 

de 24 horas (n=2). 
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Os resultados deste segundo experimento mostraram que os valores de 

EROs das amostras ficaram na faixa de maior sensibilidade de detecção do 

aparelho. Portanto, a concentração final do produto fluorescente na amostra e o 

tempo de incubação com H2DCF-DA foram adequados para esse modelo 

experimental. 

Do mesmo modo, os resultados do segundo experimento mostraram que 

os experimentos devem ser realizados sem elicitação prévia das amostras. Há 

uma tendência à diminuição da liberação de EROs, na cultura de células de 

amora-preta, a medida que se vai aumentando o período de exposição das 

células ao elicitor. Isso pode ser explicado pela atuação dos sistemas de defesa 

antioxidantes das respostas sistêmicas adquirida, (RSA), que protegem as 

oxidações de açúcares, lipídeos e proteínas das células desencadeadas pelos 

radicais livres (BREUSEGEM et al., 2001). Uma outra explicação para este efeito 

de diminuição da liberação de EROs pelo tempo seria a existência de duas fases 

de produção de EROs nas interações patógeno-hospedeiro: a fase I que é forte e 

rápida, ocorrendo na primeira hora da interação. Esta fase ocorre tanto em 

interações compatíveis quanto em incompatíveis e os mecanismos envolvidos 

devem ser os mesmos. E a fase II que é fraca e lenta, ocorrendo em torno de 

quatro horas depois da interação. A ocorrência desta fase é característica das 

interações incompatíveis. São as interações incompatíveis que induzem as 

plantas a ativarem mecanismos de defesa, como a RH (BAKER; ORLANDI, 1995; 

DANGL; DIETRICH; THOMAS, 2000; KEPPLER; BAKER, 1989) 

Sendo assim, para estudarmos a respostas de defesa adquirida 

relacionada aos primeiros instantes de exposição da célula ao agente agressor é 
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interessante trabalhar com tempos curtos de elicitação (BUCHANAN; 

GRUISSEM; JONES, 2000).  

Os experimentos anteriores foram realizados com uma única molécula 

elicitora, o F-I. Além disso, os resultados foram obtidos com a concentração de 

1000 nmol/L do elicitor. Deste modo, o próximo experimento foi realizado para 

verificar as respostas de produção de EROs pelos três elicitores: F-I, AS e MeJA, 

além de verificar se os efeitos dos elicitores sobre a produção de EROs são dose-

dependente.  

O terceiro, e último, experimento para a padronização dos experimentos 

de detecção de EROs foi realizado para verificar se concentrações menores do 

que 1000 nmol/L de F-I, AS e MeJA conduziriam a mudanças na produção de 

EROs e, caso existissem, se essas mudanças seriam dependentes da 

concentração.  

Para a elicitação com AS nas diferentes concentrações verificou-se, 

através da curva de velocidade de produção de EROs, que os valores ficaram 

próximas ao controle (Figura 12 A). O polissacarídeo F-I apresentou 

comportamento semelhante ao AS (Figura 12 B). Na Figura 12 C verificamos o 

comportamento elicitor do metil jasmonato, o qual pareceu ser ativador da 

produção de EROs em todas as concentrações analisadas, quando comparadas 

ao controle.  

Também podemos verificar que, semelhante ao AS e F-I, as quatro 

concentrações de MeJA apresentaram produções de EROs próximas entre si. 
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Figura 12. Produção de EROs em diferentes concentrações de F-I, AS e MeJA em 

células de R. fruticosus de 18 dias. Elicitores: A) AS; B) F-I e C) MeJA; as curvas 

apresentadas foram resultados de 2 experimentos isolados (n=2).   
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Nossos estudos mostraram que a detecção de EROs parece não ser 

dependente da concentração dos elicitores para AS, F-I e MeJA no modelo 

experimental estudado, para concentração menores do que 1000 nmol/L, pois os 

resultados de liberação de EROs nos experimentos ficaram muito próximos entre 

si. O que se distingue dos resultados com fragmentos de poli-GalUA (PGA), onde 

há uma relação dose-dependente, nos valores de fluorescência relativos à 

liberação de peróxido de hidrogênio em concentrações acima de 7,5 nmol/L 

(SHAW; LONG, 2003). 

Os resultados obtidos nos levaram a adotar a concentração de           

1000 nmol/L para os elictores (AS, F-I e MeJA) nos experimentos realizados a 

seguir. Foi escolhida esta concentração porque ela se mostrou aparentemente 

ativadora da produção de EROs para o polissacarídeo ácido (F-I) (Figura 12 B).  

Ao término dos experimentos iniciais, um protocolo padronizado foi obtido 

para os ensaios de elicitação para a detecção de EROs. Este protocolo foi 

utilizado como modelo nos ensaios para a determinação de H2O2                        

(Figura 13 A e B). 
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Figura 13. Fluxograma do protocolo experimental para os ensaios de elicitação com F-I, 

AS, MeJA, e misturas de elicitores, para a determinação da produção de EROs (A) e 

para a determinação da produção de H2O2 (B), em células de 18 dias de R. fruticosus. 

 

       

        4.2. Efeito de F-I, AS e MeJA sobre a produção de EROs em 

diferentes  tempos de elicitação 

 

Estes experimentos foram realizados para analisar mudanças na liberação 

de EROs em tempos curtos de elicitação com os diferentes elicitores. 

As respostas com AS, F-I e MeJA apresentadas foram resultados de 6 

experimentos isolados. Na elicitação com AS e F-I obtivemos uma produção de 

EROs 30 e 15% superior ao controle, respectivamente, em 15 minutos de 

elicitação. O MeJA, por sua vez, foi o menos efetivo, pois apresentou uma 

produção de 5% maior que o seu controle em tempos superiores a 30 minutos 

(Figura 14 A e B).  
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Trabalhos já demonstraram a participação do AS na indução da RH 

atuando em vias envolvidas na modulação da produção e liberação de EROs 

(ALLAN; FLUHR, 1997). Nossos resultados mostraram que o AS é o elicitor mais 

efetivo, com uma produção cerca de 30% maior que o seu controle para o tempo 

de 15 minutos, porém esta diferença não apresentou significância estatística. Do 

mesmo modo, os efeitos indutores do F-I e do MeJA observados não mostraram 

ser, estatisticamente, diferentes dos seus controles (Figura 15 A, B, C e D). 
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Figura 14. Resposta de liberação de EROs de cultura de células de Rubus fruticosus em 

função do tempo de elicitação com os elicitores AS, F-I e MeJA (A); Porcentagem (%) de 

fluorescência em relaçã ao controle em resposta a liberação de EROs de cultura de 

células de R. fruticosus de 18 dias, com os elicitores AS, F-I e MeJA, em função do 

tempo de elicitação (B); F-I, AS e MeJA [1000 nmol/L]; as respostas apresentadas foram 

resultados de 6 experimentos isolados (n=6). 
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Figura 15. Resposta de liberação de EROs de cultura de células (8 x 104 cél./mL) de       

R. fruticosus de 18 dias com: (A) 15 minutos, (B) 30 minutos, (C) 45 minutos e               

(D) 60 minutos de elicitação, em elicitações com F-I, AS e MeJA. Incubação de              

20 minutos com H2DCF-DA 2 µmol/L; F-I, AS e MeJA [1000 nmol/L]; (n=6). Os resultados 

foram submetidos a um teste não-paramétrico do tipo análise da variância de uma via, 

seguido pelo pós-teste de Tukey.      
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Os resultados evidenciaram que os elicitores AS, F-I e MeJA não possuem 

efeitos sobre a produção de EROs. O polissacarídeo F-I mostrou em estudos 

anteriores induzir a atividade de proteínas relacionadas à patogênese (proteínas-

RP) (DE SOUZA, 2005), o que indicou sua função como elicitor de defesa. Além 

disso, dados de literatura mostram que o MeJA tem a propriedade de inibir a 

resposta de hipersensibilidade, inibindo as vias que modulam a liberação de 

EROs (ANDI et al., 2001), o que pode justificar a ausência de efeito na produção 

de EROs com esse elicitor, ao contrário do AS e do F-I. Apesar disso, o MeJA e 

seu ácido, o ácido jasmônico, participam de mecanismos alternativos como a 

resistência sistêmica induzida (RSI) desenvolvida, principalmente, em resposta à 

herbivoria (DOARES et al., 1995). Além disso, a produção de EROs durante as 

interações incompatíveis pode ocorrer por mecanismos divergentes em diferentes 

espécies vegetais e a contribuição de cada mecanismo para o ‘burst’ oxidativo 

poderia variar de acordo com a espécie em questão (HAMMOND-KOSACK; 

JONES, 1996). 

 

4.3. Efeito da mistura de elicitores sobre a produção de EROs em 

diferentes tempos de elicitação  

  

A partir dos resultados do experimento anterior, utilizando as três 

moléculas elicitoras (MeJA, AS e F-I) de forma individual, onde a produção de 

EROs aumentou com AS e F-I, porém sem significância estatística, foi de 

interesse estudar o efeito concomitante de dois elicitores, na mesma 

concentração usada nos experimentos com elicitores isolados, sobre a produção 

de EROs em diferentes tempos de elicitação. 
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Considerando os quatro tempos de elicitação de forma individual, o tempo 

de elicitação de 15 minutos é o que apresentou maior produção de EROs para a 

mistura F-I + MeJA (20%) e maior inibição para AS + MeJA (50%). Enquanto que, 

para a mistura de F-I+AS, o tempo de elicitação com o maior efeito foi de             

30 minutos (5%). Porém, apesar do aumento da produção de EROs das misturas              

F-I + AS e F-I + MeJA ter sido evidenciado pela Figura 16 A e B, estes resultados 

não foram significativos. Os resultados dos outros tempos de elicitação avaliados 

são muito próximos entre si. 
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Figura 16. Resposta de liberação de EROs em cultura de células de Rubus fruticosus em 

função do tempo de elicitação com F-I + MeJA, AS + MeJA e F-I + AS (A); Porcentagem 

(%) de fluorescência em relação ao controle em resposta a liberação de EROs de cultura 

de células de R. fruticosus de 18 dias, com os elicitores F-I + AS; F-I + MeJA e               

AS + MeJA, em função do tempo de elicitação (B); F-I + AS, F-I + MeJA e AS + MeJA 

[1000 nmol/L]; as respostas apresentadas foram resultados de 6 experimentos isolados 

(n=6); * (p < 0,05) nível de significância em relação a H2O + DMSO (controle);                

** (p < 0,01) nível de significância em relação a H2O + DMSO (controle). Os resultados 

foram submetidos a um teste não-paramétrico do tipo análise da variância de uma via, 

seguido pelo pós-teste de Tukey. 
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 Analisando os resultados da Figura 17 A, B, C e D, podemos afirmar que 

os valores de liberação de EROs para a mistura de elicitor F-I + AS, em todos os 

quatro tempos de elicitação medidos, estão próximos aos valores 

correspondentes das curvas para os controles. Enquanto que, as diferenças entre 

amostra e controle para a mistura F-I + MeJA são maiores do que as da mistura 

F-I + AS, sendo ativadora para o tempo de 15 minutos e inibidora para os outros 

três tempos. Entretanto, estas diferenças em relação ao controle, nos quatro 

tempos, para F-I + MeJA não foram relevantes o suficiente para evidenciar um 

efeito desta mistura sobre a liberação de EROs. 

 Por outro lado, os valores de detecção de EROs para a mistura                

AS + MeJA, para todos os quatro tempos calculados, demonstraram serem 

bastante inibitórias em relação aos respectivos valores do grupo controle, 

apresentando significância estatística em todos os quatro tempos estudados. 
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Figura 17. Resposta de liberação de EROs de cultura de células (8 x 104 cél./mL) de       

R. fruticosus de 18 dias com: (A) 15, (B) 30, (C) 45 e (D) 60 minutos de elicitação, em 

elicitações com F-I + AS, F-I + MeJA e AS + MeJA. Incubação de 20 minutos com 

H2DCF-DA 2 µmol/L; F-I + AS, F-I + MeJA e AS + MeJA [1000 nmol/L]; (n=6);                   

* (p < 0,05) nível de significância em relação a H2O + DMSO (controle); ** (p < 0,01) 

nível de significância em relação a H2O + DMSO (controle). Os resultados foram 

submetidos a um teste não-paramétrico do tipo análise da variância de uma via, seguido 

pelo pós-teste de Tukey. 
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Os resultados evidenciaram que os elicitores AS e MeJA, quando 

administrados em conjunto, e na mesma concentração, possuem efeito inibidor 

sobre a produção de EROs. Apesar do AS e do MeJA estarem envolvidos em 

diferentes vias de sinalização, existe uma relação antagonista entre estas duas 

moléculas, principalmente no que refere-se à via ativada na herbivoria (DOARES 

et al., 1995). O efeito inibitório do AS em genes que codificam para inibidores de 

proteinase é revertido pelo pré-tratamento das plantas com MeJA e etileno 

(ODONELL et al., 1996). Este fato sugere que o AS inibe a síntese destas 

moléculas, responsáveis pela ativação dos mecanismos de defesa requeridos 

durante a herbivoria.  

Entretanto, outros estudos, em folhas de pimenta, falam que o MeJA induz 

a expressão de genes relacionados a resposta de hipersensibilidade. Além disso, 

o envolvimento do MeJA na indução da RH estaria relacionado a eventos 

celulares que não envolvem a participação de outras moléculas elicitoras, 

inclusive do etileno e do AS (KONG et al., 2002). Sendo assim, a inibição da 

produção de EROs pode ser devido ao antagonismo entre os eventos 

sinalizadores do AS e os do MeJA. 
 

          4.4. Efeitos  dos  elicitores  sobre a produção de H2O2 em relação  

aos seus controles 
 

Todos estes resultados, referentes à detecção de EROs em amostras 

elicitadas por elicitores e por misturas de elicitores, mostraram que estas 

moléculas podem atuar modulando a produção de EROs, como foi visto com a 

inibição causada pela mistura AS + MeJA neste modelo experimental. Neste 

sentido, seria interessante determinar quais espécies reativas de oxigênio 

estariam envolvidas nestas respostas.  
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O peróxido de hidrogênio é uma EROs conhecida por estar envolvida nas 

respostas de defesa das plantas (MELLERSH et al., 2002). Portanto, um estudo 

que possa apontar a presença desta molécula em ensaios de elicitação seria 

interessante. Neste sentido foram realizados os experimentos a seguir.  

As respostas de detecção de H2O2 foram resultados de 4 experimentos 

isolados. Os experimentos de detecção de H2O2 foram estudados utilizando 

como molécula fluorescente o ácido homovanílico (HVA) que se torna 

fluorescente ao reagir com o substrato H2O2 ligado a enzima peroxidase HRP 

(peroxidase de rabanete), a qual também é adicionada ao meio de reação 

(BARJA, 2002).  

 Os experimentos de detecção de H2O2 foram desenvolvidos encubando o 

HVA por 20 minutos antes da leitura da liberação de H2O2, pois em experimentos 

preliminares verificou-se também a necessidade de incubação, sem a qual não 

havia valores de fluorescência detectáveis. A incubação foi realizada seguindo o 

mesmo padrão dos experimentos de EROs.  

 Escolheu-se o tempo de elicitação de 30 minutos para os experimentos de 

detecção de H2O2 devido aos resultados dos experimentos de EROs. Nos 

experimentos de detecção de EROs os tempos de elicitação que obtiveram os 

valores mais representativos em relação aos controles foram os tempos de 15 e 

30 minutos, apesar de todos os quatro tempos terem mostrado valores muito 

próximos entre si.  

 A elicitação com AS e F-I, Figura 18 A e B mostraram um aumento na 

liberação H2O2 em relação ao controle de 50 e 20%, respectivamente. O MeJA 

praticamente não teve efeito sobre a produção de H2O2, cerca de 5% em relação 
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ao seu controle. Apesar disso, apenas a produção de H2O2 das amostras 

elicitadas com AS apresentaram significância estatística (Figura 19). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Razão entre as curvas de fluorescência do HVA das amostras elicitadas com 

F-I, AS e MeJA pelo controle, em resposta a liberação de H2O2 de cultura de células de 

Rubus fruticosus, em 30 minutos de elicitação (A); Porcentagem (%) de fluorescência 

das amostras elicitadas em relação ao controle em resposta a liberação de H2O2 de 

cultura de células de R. fruticosus de 18 dias, com os elicitores AS, F-I e MeJA, em 30 

minutos de elicitação (B); F-I, AS e MeJA [1000 nmol/L]; as respostas apresentadas 

foram resultados de 4 experimentos isolados (n=4). 
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Figura 19. Fluorescência do HVA em resposta a liberação de H2O2 de cultura de           

R. fruticosus com 30 minutos de elicitação, em elicitações com F-I, AS e MeJA. Células 

de 18 dias, 8 x 104 cél./mL em 2 mL de amostra. Incubação de 20 minutos com           

HRP 12 UI/mL e HVA 0,1 mmol/L, seguida da adição do elicitor ou controle; F-I, AS e  

MeJA [1000 nmol/L]; (n = 4); fluorímetro Hitachi F-4500 com (ex./em):(312/420 nm), 

fendas (10/20 nm) e voltagem (700 V); HVA = ácido homovanílico; HRP = peroxidase de 

rabanete; *** (p < 0,001) = nível de significância em relação a H2O (controle). Os 

resultados foram submetidos a um teste não-paramétrico do tipo análise da variância de 

uma via, seguido pelo pós-teste de Tukey. 
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 Nossos estudos mostraram que o AS exógeno aumenta os níveis de H2O2 

em células em suspensão de amora-preta. Ao passo que o H2O2 é uma EROs, é 

de se esperar um aumento semelhante na produção de EROs em células 

elicitadas com AS. Porém, considerando os nossos resultados não foi verificada 

uma produção aumentada de EROs em amostras elicitadas com AS, na mesma 

proporção que observada para o H2O2. Esses resultados podem ser 

conseqüências do tipo de molécula utilizada para conferir fluorescência às 

amostras.   

 A molécula que conferiu fluorescência para as amostras nas quais foi 

medida a produção de EROs foi o H2DCF-DA. Esta molécula reage com todas as 

EROs produzidas durante a elicitação. Por outro lado, a molécula fluorescente 

HVA, utilizada na análise da produção de H2O2 não é especifica, mas possuiu 

uma afinidade maior ao complexo HRP-H2O2 do que para as outras EROs 

(BARJA, 2002) e, sendo assim, este método é mais sensível para detectar 

diferenças na produção de H2O2.  

 A influência do AS sobre o acúmulo do H2O2 é objeto de estudos a 

respeito de mecanismos de resistência a doenças. A adição de 50 µmol/L de AS 

induz à RH e ao acúmulo de H2O2 em células de soja contra P. syringae pv 

glycinea. A indução da RH e do acúmulo de H2O2, em cultura de células de soja 

inoculadas com a bactéria P. syringae pv glycinea, é bloqueada pela adição do 

ácido α-aminooxi-β-fenilpropiônico que inibe a biossíntese dos fenilpropanóides, 

os quais fazem parte de uma via para a biossíntese do ácido salicílico. Estas 

respostas podem ser resgatadas pela adição de AS exógeno (SHIRAZU et al., 

1997).  
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 Uma característica distintiva das lesões de hipersensibilidade é o limite 

curto que é estabelecido entre tecido vivo e tecido morto, subseqüentemente ao 

primeiro aparecimento dos sintomas de morte. Embora a ativação de resistência 

mediada por genes R seja autônoma para cada célula, os sinais extracelulares 

ou difusíveis gerados nas células atacadas podem desencadear respostas nas 

células não infectadas da vizinhança. Sendo assim, uma molécula chave na 

sinalização da RH pode ser a distribuição não homogênea de AS dentro das 

lesões. É assumido que sinais difusíveis gerados pela distribuição                    

não-homogênea do AS em células infectadas ativam respostas nas células de 

uma maneira não-autônoma. Um dos sinais difusíveis do AS pode ser o H2O2, o 

qual difundi-se através das membranas e reage a baixas concentrações nas 

lesões marginais. O H2O2 pode ter um papel duplo na RH, ativando a morte 

celular em altas concentrações e induzindo a expressão de genes antioxidantes 

em baixas concentrações (ALVARES, 2000).  

 Embora moderadamente reativa por ela própria, muito do prejuízo celular 

causado pelo H2O2 resulta da conversão dessa molécula para espécies ainda 

mais reativas. Por exemplo, podemos citar a conversão do H2O2, na presença de 

ferro, para .OH, extremamente tóxico (BREUSEGEM et al., 2001). Esse radical 

pode reagir com proteínas e assim reduzir a atividade de enzimas, ou reagir com 

lipídios e aumentar a permeabilidade de membranas e ainda reagir com o DNA 

causando mutações (MOLLER, 2001). 

 

4.5. Efeitos das misturas de elicitores sobre a produção de H2O2  

 
Considerando o fato de que o grupo elicitado por AS induziu a produção 

de H2O2, e também devido aos experimentos utilizando misturas de elicitores na 



RESULTADOS E DISCUSSÃO______________________________________________ 111 

mesma concentração terem sido estudados nas análises de produção de EROs, 

foram realizados os estudos sobre a liberação de H2O2 pelas células elicitadas de 

R. fruticosus com as misturas de elicitores em ensaio de elicitação de 30 

minutos. 

 As culturas de células de amora-preta elicitadas com F-I + AS foram 

indutoras da liberação de H2O2, em comparação aos grupos controle, com um 

valor de indução aproximadamente 28% maior (Figura 20 A e B). Entretanto, as 

misturas de F-I + MeJA e AS + MeJA foram inibidoras da produção de H2O2 em 

relação ao controle, sendo a mistura AS + MeJA a mais inibitória (~28%). O 

poder inibitório sobre a produção de H2O2 da mistura AS + MeJA foi o único que 

mostrou significância estatística (Figura 21). 

 Analisando os dados de produção de H2O2 pelas Figuras 18 B e 20 B, 

entre as amostras elicitadas apenas com um elicitor, com os dados dos grupos 

elicitados com as misturas de elicitores, nossos resultados mostraram que a 

mistura F-I + AS obteve uma liberação de H2O2 maior do que F-I e menor quando 

comparada ao AS. O AS, na mistura AS + F-I, teve o seu efeito inibido (de 50 

para 28%), ao passo que o F-I teve um aumento no efeito indutor, de 20 para 

28%. Na mistura F-I + MeJA ocorreu uma mudança no comportamento dos 

elicitores, passando de indutores, quando sozinhos, para levemente inibidores da 

produção de H2O2 (10%). A mesma mudança de efeito indutor para inibitório foi 

verificado para a mistura AS + MeJA sendo que esta inibição (~28%) em relação 

ao controle, tem significância estatística.  
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Figura 20. Razão entre as curvas de fluorescência do HVA das amostras elicitadas com 

F-I +AS, F-I + MeJA e AS + MeJA pelo controle em resposta a liberação de H2O2, de 

cultura de células de Rubus fruticosus, em 30 minutos de elicitação (A); Porcentagem 

(%) de fluorescência em relação ao controle em resposta a liberação de H2O2 de cultura 

de células de R. fruticosus de 18 dias, com os elicitores F-I + AS, F-I + MeJA e AS + 

MeJA, em 30 minutos de elicitação (B); F-I + AS, F-I + MeJA, AS + MeJA [1000 nmol/L]; 

as respostas apresentadas foram resultados de 4 experimentos isolados (n=4). 
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Figura 21. Fluorescência do HVA em resposta a liberação de H2O2 de cultura de              

R. fruticosus com 30 minutos de elicitação, em elicitações com F-I + AS, F-I + MeJA,     

AS + MeJA. Células de 18 dias, 8 x 104 cél./mL em 2 mL de amostra. Incubação de              

20 minutos com HRP 12 UI/mL e HVA 0,1 mmol/L, seguida da adição do elicitor ou 

controle; F-I + AS, F-I + MeJA e AS + MeJA  [1000 nmol/L]; (n = 4); HVA = ácido 

homovanílico; HRP = peroxidase de rabanete; * (p < 0,05) = nível de significância em 

relação a H2O + DMSO (controle). Os resultados foram submetidos a um teste não-

paramétrico do tipo análise da variância de uma via, seguido pelo pós-teste de Tukey. 
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Nossos experimentos evidenciaram que a mistura AS + MeJA inibe a 

produção de H2O2, assim como a produção de EROs. Entretanto, o efeito 

inibitório da produção de EROs foi maior do que a inibição da liberação de H2O2. 

Este resultado pode sugerir que o efeito inibitório da mistura AS + MeJA não é 

devido, predominantemente, a inibição da produção de H2O2 e sim de outras 

EROs. Existem alguns trabalhos estabelecendo uma relação entre os efeitos do 

AS e àqueles dos jasmonatos sobre a presença de H2O2 associada aos 

mecanismos de resistência em plantas.  

Um ecotipo de Arabidopsis foi estudado para verificar a sinalização do AS 

e AJ atuando na morte celular induzida por ozônio. O tratamento destas plantas 

com MeJA reduziu o nível de H2O2 e de AS, além de impedir a morte celular, em 

células expostas ao ozônio. Estas e outras análises com plantas mutantes 

demonstraram a relação antagonista entre as vias sinalizadoras de AJ e AS, no 

controle da morte celular associada a RH induzida pelo O3 (RAO et al., 2000). 

 Um experimento que utilizou a infiltração da β-megaspermina na folhas, 

para avaliar a ativação da atividade da PLA2 em relação ao acúmulo de 

jasmonatos e de AS endógeno, em tabaco, mostrou que o acúmulo de 

jasmonatos não é afetado por concomitante indução de RH intensificada pelo AS 

endógeno. Esses dados demonstram que o antagonismo metabólico entre os 

níveis de AS e AJ, que tem sido relatado em estudos anteriores, não opera 

quando os metabolismos de ambos estão ativados na RH para o tabaco 

(DHONDT et al., 2002). 
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          4.6. Análise dos açúcares liberados na fração S por cromatografia em 

camada delgada (CCD) 

 

 Para verificar se os efeitos dos elicitores na parede celular, causava 

alterações na parede celular de R. fruticosus, foi realizada, inicialmente, a análise 

da liberação de açúcares para o meio extracelular por CCD na fração 

sobrenadante.  

 As frações S obtidas com o F-I e seu controle, nos experimentos de 

elicitação de 1 e 24 h foram analisadas por CCD para verificar se havia liberação 

de açúcares para o meio extracelular e a faixa de massa molecular destes 

oligossacarídeos. Na Figura 22, podemos observar que não há diferença em 

relação aos tipos de açúcares que compõem a fração S da amostra elicitada com 

o elicitor F-I e o controle, tanto com 1 hora quanto com 24 horas de elicitação. 

Além disso, podemos dizer que os açúcares presentes nestas amostras de 

frações S são de tamanhos que compreendem os mono e os dissacarídeos, ao 

compará-los com as manchas dos padrões de massa molecular utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO______________________________________________ 116 

 

 

 

 

 

  

  

 Ao verificar a Figura 23, podemos sugerir que não há diferença entre os 

açúcares ao relacionar a amostra elicitada com AS e o controle. Além disso, 

podemos dizer que, tanto na amostra elicitada com AS quanto na amostra 

controle existem duas manchas cromatográficas. Essas manchas, comparadas 

às da amostra padrão, provavelmente são mono ou dissacarídeos. 

 Esses resultados nos demonstraram que acontece uma liberação de 

açúcares para o meio extracelular em cultura de células de R. fruticosus, nas 

condições experimentais analisadas.  

 

Figura 22. Cromatografia em camada delgada (CCD) para avaliar o perfil de açúcar 

em uma amostra elicitada com F-I. A fase estacionária foi composta por sílica-gel 

(Kieselgel 60 F254-MERK). A fase móvel foi composta por butanol:etanol:H2O (5:3:2). 

Como revelador usou-se a mistura H2SO4:etanol (9:1). Adicionaram à placa 5 µL de 

amostras sobrenadantes (fração S) elicitadas por 1 hora e 24 horas com H2O 

(controle) e F-I    1000 nmol/L. Utilizou-se 5 µL de Padrão cromatográfico MDTP 

(mono, di, tetra e pentassacarídeos de glucose) na concentração de 2 mg/mL. 
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           4.7. Análise do teor de açúcar liberado para o meio extracelular em  

células de R. fruticosus elicitadas com AS, F-I, MeJA e suas 

misturas 

  

 Ainda com o objetivo de avaliar os efeitos dos elicitores sobre a parede 

celular, foi determinado o teor de açúcar liberado para o meio extracelular para 

verificar as variações na quantidade de açúcar devido as diferentes elicitações. 

Figura 23. Cromatografia em camada delgada (CCD) para avaliar o perfil de açúcar 

em uma amostra elicitada com AS. A fase estacionária foi composta por sílica-gel 

(Kieselgel 60 F254-MERK). A fase móvel foi composta por butanol:etanol:H2O (5:3:2). 

Como revelador usou-se a mistura H2SO4:etanol (9:1). Adicionaram à placa 5 µL de 

amostras sobrenadantes (fração S) elicitadas por 30 minutos com H2O (controle) e AS 

1000 nmol/L. Utilizou-se 5 µL de Padrão cromatográfico MDTP (mono, di, tetra e 

pentassacarídeos de glucose) na concentração de 2 mg/mL. 
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 Foram realizados experimentos de elicitação com um tempo de 60 minutos 

de acordo com o protocolo padronizado de ensaios de elicitação, utilizando os 

diferentes elicitores na concentração de 1000 nmol/L. Foi determinado o teor de 

açúcar redutor e não o de açúcar total, a fim de eliminarmos a interferência da 

sacarose existente no tampão de elicitação. Os resultados apresentados na 

Figura 24 que mostram os teores de açúcares redutores liberados no meio 

extracelular (fração S), demonstram que F-I e AS tiveram um aumento nos teores 

de açúcar redutor de 30 e 10%, respectivamente. Porém, a amostra induzida 

com MeJA apresentou uma diminuição dos valores de açúcar redutor de 8%, em 

relação ao seu controle. Apesar disto, todas estas alterações não demonstraram 

efeitos significativos (Figura 25). Entretanto, a porcentagem de açúcar redutor da 

amostra pelo controle demonstra haver uma modulação na liberação de açúcares 

redutores de acordo com o indutor utilizado. 

 As amostras elicitadas com as misturas de elicitores (Figura 26), 

apresentaram inibição na liberação de açúcares para o meio extracelular, de 8, 

30 e 15% para F-I + AS, F-I + MeJA e AS + MeJA, respectivamente. As 

diferenças entre os teores de açúcar redutor das amostras elicitadas com as 

misturas de elicitores em relação aos seus controles não apresentaram 

significância estatística (Figura 27), entretanto, demonstram haver uma 

modulação na liberação de açúcares redutores de acordo com o indutor utilizado 

ao analisar a porcentagem de açúcar redutor da amostra pelo controle.  
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Figura 24. Porcentagem (%) de açúcar redutor das amostras elicitadas com F-I, AS e 

MeJA em relação ao controle da fração sobrenadante (fração S) de ensaios de elicitação 

com tempo de elicitação de 60 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Teor de açúcar redutor em cultura de células de R. fruticosus com 60 minutos 

de elicitação; células de 18 dias, 8 x 104 cél./mL em 25 mL de amostra; F-I, AS e MeJA 

[1000 nmol/L]; (n=6). Os resultados foram submetidos a um teste não-paramétrico do tipo 

análise da variância de uma via, seguido pelo pós-teste de Tukey. 
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Figura 26. Porcentagem (%) de açúcar redutor das amostras elicitadas com F-I + AS,     

F-I + MeJA e AS + MeJA em relação ao controle da fração S; elicitação de 60 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Teor de açúcar redutor em cultura de células de R. fruticosus com 60 minutos 

de elicitação; células de 18 dias, 8 x 104 cél./mL em 25 mL de amostra; F-I + AS,            

F-I + MeJA e AS + MeJA [1000 nmol/L]; (n=6). Os resultados foram submetidos a um 

teste não-paramétrico do tipo análise da variância de uma via, seguido pelo pós-teste de 

Tukey. 
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 Oligossacarídeos de fungos e polissacarídeos de parede celular de 

classes de plantas são conhecidos por induzir respostas de defesa em baixas 

concentrações, da ordem de nmol/L. Uma classes de moléculas que tem 

comprovado envolvimento nessas respostas são oligogalacturonídeos (OGAs), 

que são moléculas elicitoras derivadas de polissacarídeos pécticos da parede 

celular de plantas (D’OVIDIO et al., 2004; NURNBERGER et al., 2004; 

NURNBERGER; SCHEEL, 2001). Estudos em folhas de tomate demonstraram 

que os OGAs são gerados por poligalacturonases que, por sua vez, são 

induzidas por lesões, as quais conduzem a produção de EROs, principalmente o 

H2O2 que pode atuar como um segundo mensageiro para genes de defesa em 

plantas (OROZCO-CÁRDENAS; NARVÁES-VÁSQUES; RYAN, 2001).  

 

          4.8. Caracterização, por CLAE, dos carboidratos componentes da 

fração S obtida das células de R. fruticosus elicitadas com AS,  

F-I, MeJA, F-I + AS, F-I + MeJA e AS + MeJA  

  

 Com o objetivo de realizar uma análise cromatográfica mais sensível à 

detecção de açúcares liberado para o meio extracelular, foi realizado um estudo 

de caracterização, por CLAE, das frações sobrenadante de todas as amostras. 

 As frações S foram aplicadas em cromatógrafo a líquido de alta eficiência 

(CLAE) e as amostras foram monitoradas por detector de índice de refração. Os 

resultados foram analisados utilizando padrões de massa molecular. 

 Através dos resultados apresentados pela tabela 2 podemos ter um perfil 

dos açúcares liberados no meio extracelular pelas amostras elicitadas pelo 

MeJA, AS e F-I e seus controles. A elicitação com F-I apresenta um dissacarídeo 

com 99,43% do total de açúcares e traços do trissacarídeo. O mesmo perfil de 
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açúcares foi encontrado para o AS, apresentando 99,35% em dissacarídeos. O 

controle para estes dois elicitores, a água, também mostrou a presença de 

dissacarídeos, e em menor quantidade (52,47%). Além disso, no controle H2O foi 

verificado a presença de pentassacarídeos, com 46,98%, diferentemente do F-I e 

AS. 

 Um tetrassacarídeo foi encontrado em grande quantidade com MeJA 

(93,42% dos açúcares em 6’80’’) e como um traço com AS (0,36%).  Por último, 

o controle com DMSO apresentou um pico grande em 9’50’’ (94,06%) 

característico de pentassacarídeos. Os grupos elicitados com MeJA e o seu 

controle também apresentaram açúcares menores em pequenas quantidades.    

 As amostras com F-I e AS induziram a liberação de dissacarídeo. 

Enquanto que, as amostras com MeJA induziram a liberação de açúcares 

maiores. Acredita-se que todos esses sacarídeos são conseqüências dos 

eventos moleculares que acontecem na parede celular durante as respostas de 

defesa.  

 

 Tabela 2 – Açúcares extracelulares liberados em elicitações com AS, F-I e MeJA. 

Porcentual das áreas dos picos, em relação às áreas totais, das leituras de amostras 

através de uma corrida cromatográfica em cromatografia a líquido de alta eficiência. 

Tempo de 
Retenção PICO 

H2O 
% 

F-I 
% 

AS 
% 

DMSO 
% 

MeJA 
% 

3' 45'' DISSACARÍDEO 52,47 99,43 99,35 5,80 6,58 

5' 55'' TRISSACARÍDEO 0,55 0,57 0,29 0,14 - 

6' 80'' TETRASSACARÍDEO - - 0,36 - 93,42 

9' 50'' PENTASSACARIDEO 46,98 - - 94,06 - 
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 Os resultados apresentados na Tabela 3 são referentes aos açúcares, 

liberados no meio extracelular, das amostras elicitadas pelas misturas dos 

elicitores. O dissacarídeo foi encontrado novamente para estas elicitações sendo 

que, o F-I + AS foi o que apresentou a maior quantidade (78,65%), seguido pela 

água (52,47%). O teor de dissacarídeo para a mistura F-I + AS mostrou-se 

próximo dos teores de dissacarídeos encontrados para as elicitações com AS e 

F-I isolados. Além disso, o pico com tempo de retenção de 9’50’’, referentes a 

pentassacarídeos foi predominante nas duas outras misturas de elicitores, 

91,32% para F-I + MeJA e 81,80% para AS + MeJA. Este pico também foi 

predominante controle destas amostras (H2O + DMSO com 99,11%), e no 

controle DMSO (94,06%) do MeJA. O F-I + AS mostrou este pico, porém em 

pequena quantidade (20,62%), assim como a água (46,98%). 

 Os dissacarídeos foram encontrados em pequenas quantidades nas 

misturas F-I + MeJA (8,32%) e AS + MeJA (17,82%) mostrando que há uma 

predominância na liberações de açúcares maiores, como aconteceu para o grupo 

com MeJA. 

  

Tabela 3 – Açúcares extracelulares liberados em elicitações com F-I + AS, F-I + MeJA e 

AS + MeJA. Porcentual das áreas dos picos, em relação às áreas totais, das leituras de 

amostras através de uma corrida cromatográfica em cromatrografia a líquido de alta 

eficiência. 

Tempo 
de 

Retenção 
PICO 

H2O 
% 

F-I+AS 
% 

H2O + DMSO 

% 
F-I + MeJA 

% 
AS + MeJA 

% 

3' 45'' DISSACARÍDEO 52,47 78,65 - 8,32 17,82 

5' 55'' TRISSACARÍDEO 0,55 0,73 0,22 0,18 0,38 

6' 80'' TETRASSACARÍDEO - - 0,67 0,18 - 

9' 50'' PENTASSACARIDEO 46,98 20,62 99,11 91,32 81,80 
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 As análises realizadas para verificar os tipos de oligossacarídeos liberados 

pelos elicitores mostraram que há diferenças entre os tamanhos dos 

oligossacarídeos dependendo do tipo de elicitor adicionado. A parede celular 

vegetal não é simplesmente um exoesqueleto estático e inerte, mas serve 

também como uma matriz extracelular que interage com as proteínas da 

superfície celular, propiciando informações sobre desenvolvimento e posição. Em 

alguns casos, as moléculas derivadas das paredes também podem atuar como 

sinalizadoras para informar à célula sobre condições ambientais, como a 

presença de patógenos, sendo este um aspecto muito importante na defesa das 

plantas contra microrganismos invasores (ROSE; BENETT, 1999).  

 Enzimas específicas como glicosidases acabam clivando ligações entre os 

açúcares da parede celular (COSGROVE, 2001). A indução da atividade destas 

enzimas por parte das moléculas elicitoras estudadas poderia ser o motivo da 

presença destes açúcares encontrados no meio extracelular.  

 As elicitações com AS e com F-I demonstraram uma maior liberação de 

açúcares menores para o meio extracelular. O MeJA parece induzir a liberação 

de açúcares maiores. A degradação das paredes celulares pode resultar na 

produção de fragmentos de moléculas biologicamente ativas, denominadas de 

oligossacarinas, que podem estar envolvidas nas respostas de defesa ou de 

desenvolvimento (expansão celular) (JOHN et al., 1997). Uma interessante 

característica dos oligossacarídeos que exibem resposta de defesa é o baixo 

grau de especificidade estrutural referente ao tamanho do polímero 

(ALDINGTON, 1991). Isso torna possível que muitos outros tipos de fragmentos 

de polissacarídeos da parede celular das plantas exerçam uma resposta de 

defesa nas células (VORWERK; SOMERVILLE, S.; SORMEVILLE, C., 2004). 
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           4.9.   Análise do teor de proteínas liberadas para o meio extracelular   

em células de R. fruticosus elicitadas com AS, F-I, MeJA e suas 

misturas 

  

 A liberação de açúcares para o meio extracelular pode estar relacionada à 

indução da atividade de enzimas específicas pelos elicitores. Estas enzimas 

atuariam clivando os polissacarídeos da parede celular e levando a formação de 

oligossacarídeos que, por sua vez, participam nos mecanismos de resistência 

das plantas. Portanto, foi realizada a análise do teor de proteínas na fração 

sobrenadante das amostras.  

 Os grupos elicitados por AS, F-I e MeJA (Figuras 28 e 29) manifestaram 

pouca diferença na liberação de proteína para o meio extracelular, quando 

comparada com os seus controles. O grupo elicitado com AS apresentou uma 

pequena inibição na liberação de proteína (7%) em relação ao seu controle, mas 

não apresentou significância estatística.   

 Analisando as quantidades médias de proteínas dos grupos elicitados e 

dos grupos controle, podemos dizer que há diferenças significativas apenas para 

o grupo elicitado com a mistura composta por AS + MeJA, mostrando uma 

liberação de proteínas aproximadamente 9% superior ao seu controle (Figura 

30). Ainda, as outras misturas de elicitores também mostraram serem indutoras, 

sendo que o grupo F-I + MeJA foi mais indutor (4,5%) do que o grupo F-I + AS 

(1,5%). Porém, os efeitos indutores para estas duas misturas não foram 

relevantes (Figura 31). 
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Figura 28. Porcentagem (%) de proteína total das amostras elicitadas com F-I, AS e 

MeJA [1000 nmol/L] em relação ao controle para a fração sobrenadante (fração S) de 

ensaios de elicitação de cultura de células de R. fruticosus, com tempo de elicitação de 

60 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Teor de proteína total em cultura de células de R. fruticosus com 60 minutos 

de elicitação; células de 18 dias, 8 x 104 cél./mL em 25 mL de amostra; F-I, AS e MeJA 

[1000 nmol/L]; (n=6). Os resultados foram submetidos a um teste não-paramétrico do tipo 

análise da variância de uma via, seguido pelo pós-teste de Tukey.  
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Figura 30. Porcentagem (%) de proteína total das amostras elicitadas com F-I + AS,       

F-I + MeJA e AS + MeJA [1000 nmol/L] em relação ao controle na fração sobrenadante 

(fração S) de ensaios de elicitação de cultura de células de R. fruticosus, com tempo de 

elicitação de 60 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Teor de proteína total em cultura de células de R. fruticosus com 60 minutos 

de elicitação; células de 18 dias, 8 x 104 cél./mL em 25 mL de amostra; F-I +AS,              

F-I + MeJA e AS + MeJA [1000 nmol/L]; (n=6). * (p < 0,05) = nível de significância em 

relação a H2O + DMSO (controle). Os resultados foram submetidos a um teste não-

paramétrico do tipo análise da variância de uma via, seguido pelo pós-teste de Tukey. 
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As análises do teor de proteína das amostras revelaram que a mistura       

AS + MeJA induziu um aumento na teor de proteína total liberada para o meio 

extracelular em cultura de células de R. fruticosus. As proteínas estão envolvidas 

em muitos eventos celulares relacionados a mecanismos de defesa. Após a 

percepção do ataque do patógeno, as células hospedeiras sintetizam várias 

moléculas incluindo EROs, proteínas quinases e fatores de transcrição, 

transmitindo o sinal para ativar as cascatas das vias sinalizadoras de resposta de 

defesa (KOTCHONI; GACHOMO, 2006). O reforço estrutural da parede celular 

envolve um grande polímero de várias glicoproteínas, ricas em hidroxiprolina, 

formado pelo “cross-linking” de proteínas da parede celular com a matriz de 

polissacarídeos (ALVAREZ et al., 1998).  

Alguns elicitores, como oligogalacturonídeos podem induzir a fosforilação 

de proteínas (REYMOND et al, 1995). O aumento no teor de proteínas por         

AS + MeJA pode ter sido conseqüência da síntese das diversas proteínas 

envolvidas nas respostas de defesa das plantas. 

Entre as possíveis famílias de proteínas induzidas pela elicitação com a 

mistura AS + MeJA estão as proteínas antioxidantes, as quais podem determinar 

um aumento na velocidade de degradação das EROs e, conseqüentemente, uma 

diminuição na detecção das EROs e H2O2 encontrados em nossos experimentos. 

O ácido jasmônico induz a expressão de genes de defesa de plantas 

responsáveis pela síntese de proteínas específicas induzidas por jasmonatos 

(SLESAK, E.; SLESAK, M.; GABRYS, 2001). Três genes de tabaco (NtPat), 

previamente isolados, que codificam proteínas da família da patativa, tornam-se 

rapidamente induzidos durante a RH, para o vírus mosaico do tabaco, devido ao 

acúmulo de jasmonato (DHONDT et al., 2002). 
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Então, outros mecanismos, que direcionam para a inibição metabólica, 

devem acontecer para que ocorra uma repressão pelo AS das respostas que são 

dependentes do ácido jasmônico em algumas situação. Em Arabidopsis 

infectadas com o fungo Alternaria brassicicola ou tratadas com moduladores, tem 

sido relatado que 55 genes foram co-regulados por AS e MeJA, indicando que 

conexões positivas e negativas existem nas vias sinalizadoras de respostas de 

defesa (DHONDT et al., 2002).  

 

           4.10. Análise do efeito de AS, F-I e MeJA e suas misturas sobre os 

componentes da parede celular de R. fruticosus 

 

 As diferentes elicitações podem determinar mudanças na composição de 

monossacarídeos, componentes dos polímeros da parede celular, por induzirem 

a ativação de diferentes vias sinalizadoras. Sendo assim, foi desenvolvida a 

análise do efeito dos elicitores e das misturas de elicitores sobre a fração P da 

parede celular. 

 As amostras da parede celular, fração P, obtida a partir da elicitação com 

os diferentes indutores foram pesadas como mostram as Tabelas 4 e 5. 

     Observa-se que não há grande variação entre as massas de paredes obtidas 

com AS, F-I e seu controle água, porém quando agem concomitantemente há um 

aumento significativo da massa de parede isolada. Nos ensaios utilizando MeJA 

houve uma diminuição da massa de parede isolada em relação ao seu controle 

DMSO. 
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Tabela 4 – Massa de parede celular obtida após os ensaios de elicitação com os 

elicitores. 

elicitor H2O F-I AS DMSO MeJA 
massa 

(mg/amostra) 
104,3 105,0 106,3 150,0 119,7 

 

Tabela 5 – Massa de parede celular obtida após os ensaios de elicitação com as 

misturas de elicitores. 

elicitor H2O F-I+AS H2O +DMSO F-I + MeJA AS + MeJA 

massa 

(mg/amostra) 
104,3 203,0 129,0 196,7 193,3 

 

 A análise do efeito da mistura de elicitores, sobre a fração P, mostrou um 

comportamento semelhante entre as três misturas ensaiadas, onde há um 

aumento da massa isolada. Esse comportamento pode sugerir um processo de 

reforço da parede. As análises de GLC das amostras da fração P não 

apresentaram diferenças detectáveis no teor dos diferentes monossacarídeos 

componentes dos polímeros da parede celular.  
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 - Considerando  os   resultados   dos   experimentos  de  padronização,  do 

método  de  detecção de  espécies  reativas  de oxigênio, podemos verificar que é 

necessária   a   incubação   de   20   minutos   com  o  H2DCF-DA  2 µmol/L,  para 

este modelo adotado; 

 - Os resultados sugerem que os elicitores AS, F-I e MeJA modulam as vias 

que controlam a liberação de EROs em cultura de células de Rubus fruticosus. O 

polissacarídeo F-I e o AS aumentam a liberação de EROs; o que se repete 

quando é analisado a presença de H2O2 no sistema. O MeJA é pouco efetivo 

nesses processos; 

 - Quando são analisados os efeitos concomitantes de 2 elicitores 

verificamos que há uma alteração de seus efeitos em relação a sua presença 

isolado no meio de reação principalmente para a mistura AS + MeJA, que passa 

a ter um efeito altamente inibitório, sendo que o AS isolado é ativador da 

produção de EROs e H2O2. A produção de EROs ativada por F-I também passa a 

ser inibida na presença de MeJA; 

 - Os resultados de açúcar redutor e análise por CLAE dos meios 

extracelulares, após a ação dos elicitores e as suas misturas sobre as células de     

R. fruticosus, demonstraram que esses modulam a liberação de componentes da 

parede celular. As células elicitadas com F-I apresentam no meio extracelular 

maior teor de açúcar redutor seguido por AS e este teor é composto 

principalmente por dissacarídeos. Por outro lado, o MeJA causa uma pequena 

diminuição nos teores de açúcar redutor em relação ao seu controle, sendo 

composto por oligossacarídeos de maior massa molecular; 
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 - As misturas de elicitores levaram a uma diminuição da liberação de 

açúcares redutores no meio extracelular, o que é confirmado pela predominância 

de oligossacarídeos de maior massa molecular; 

 - Em relação aos resultados de proteína total, podemos dizer que a 

quantidade de proteína liberada, durante a elicitação, foi alterada pela presença 

da mistura de elicitores AS + MeJA;  

    - Portanto, os resultados sugerem um efeito ativador de EROs e H2O2 por 

F-I e AS, os quais causam uma liberação de fragmentos de parede, 

principalmente de dissacarídeos, que provavelmente representam apenas 

degradação desta parede. Entretanto, na presença de MeJA há uma pequena 

produção de EROs e H2O2 e há um aumento da liberação de fragmentos de 

maior massa molecular que podem ter a função de sinalizadores para o 

espessamento da parede, liberação de enzimas e de outras moléculas de defesa 

no sistema. Quando do efeito concomitante de dois elicitores, verificou-se o efeito 

inibitório na produção de EROs causado por MeJA, na mistura AS + MeJA, e esta 

inibição causa o mesmo padrão de liberação de açúcares no meio extracelular. 
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