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RESUMO
Expressão de genes das vias de jasmonato e etileno na resposta de plantas de
citros às bactérias Candidatus Liberibacter spp., causadoras do
Huanglongbing
A citricultura destaca-se dentro do agronegócio brasileiro gerando dividendos
diretos com exportações e empregos, e indiretos com arrecadação de impostos. No
entanto, ainda padece com problemas fitossanitários, com destaque para o HLB
(Huanglongbing, HLB, ex-greening), que nos últimos dez anos tem dizimado
pomares e provocado o abandono da cultura por muitos produtores. Causada no
Brasil pelas bactérias Candidatus Liberibacter asiaticus e Ca. Liberibacter
americanus, é uma doença sistêmica, restrita aos vasos do floema, e induz ao
aparecimento de sintomas semelhantes àqueles causados por deficiência de
nutrientes em folhas e ramos, frutos com tamanhos reduzidos e assimétricos e
coloração amarelada das plantas, tornando-as economicamente inviáveis. A
transmissão da doença acontece naturalmente pelo inseto Diaphorina citri, e
artificialmente por meio de borbulhas contaminadas. Todas as variedades de citros e
rutáceas próximas são comprovadamente suscetíveis ao HLB; entretanto, há
diferenças marcantes entre níveis de suscetibilidade entre os genótipos, como
Poncirus trifoliata, que apresenta certa resistência ou tolerância à doença. Os
mecanismos de patogenicidade de Ca. Liberibacter spp. e a resposta molecular da
planta à infecção ainda não estão bem definidos e o estudo da ativação dos
mecanismos de defesa da planta induzidos por hormônios vegetais é um importante
foco na elucidação deste complexo patossistema. Diante deste panorama, este
estudo propôs avaliar o perfil de expressão de genes associados às vias do
jasmonato e do etileno em plantas de Citrus sinensis L. Osb. (suscetível) e Poncirus
trifoliata (L.) Raf. (resistente ou tolerante) em resposta à infecção pelas duas
espécies de bactérias causadoras do HLB no Brasil, separadamente. Os perfis
transcricionais dos genes avaliados não foram estatisticamente distintos, mas
mereceram destaque os genes de biossíntese e metabolismo de jasmonato LOX2,
AOC3 e JMT, os genes sinalizadores da via de jasmonato JAZ2 e MYC2, o gene de
biossíntese de etileno SAM1, os receptores de etileno ETR1, ERS1 e EIN4, o
regulador negativo de etileno CTR1, o regulador positivo da sinalização de etileno
EIN2, os fatores de transcrição EIN3, EIL1, ERF1, ERF2, ERF/AP2, uma MAPkinase
MAPK6 e uma proteína PR PR-4. Estes resultados mostram que as vias sinalizadas
por jasmonato e etileno são modificadas pelas bactérias Ca. Liberibacter spp. No
entanto, não foi possível comprovar a importância destas vias na resposta diferencial
de genótipos suscetível e resistente/ tolerante de citros ao HLB.
Palavras-chave: Citrus sp.; Poncirus sp.; Expressão diferencial de genes;
Transcriptoma; HLB; Resposta a patógenos; Interação plantapatógeno
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ABSTRACT
Expression of genes of the jasmonate and ethylene pathways in the response
of citrus plants to Candidatus Liberibacter spp., the causal agents of
Huanglongbing
The citrus industry stands out in the Brazilian agribusiness generating direct and
indirect jobs and significant revenues. However, the citrus crop faces several
diseases, especially the HLB (Huanglongbing, ex-greening), which, in the last ten
years, have caused severe losses to growers. In Brazil, HLB is caused by the
bacteria Candidatus Liberibacter asiaticus and Ca. Liberibacter americanus, which
are restricted to the phloem and induce symptoms similar to those caused by nutrient
deficiency in citrus leaves and branches. Fruits are of reduced size and
asymmetrical, and the plants tend to show overall yellowing. These symptoms
altogether lead to the economical death of the plant. Transmission of the pathogens
occurs naturally by the Asian citrus psyllid Diaphorina citri, or by contaminated buds.
All citrus varieties and relatives are considered susceptible to HLB; however, there
are clear differences in levels of susceptibility among genotypes. Poncirus trifoliata,
for instance, exhibits some resistance or tolerance to the disease. The mechanisms
involved in the pathogenesis of Ca. Liberibacter spp. and the molecular responses of
the hosts to the infection are still unknown, but emphasis has been given to the
defense mechanisms induced by plant hormones in order to try to elucidate the
interactions of such complex pathosystem. Based on this scenario, this study aimed
to evaluate the expression profile of Citrus sinensis (L.) Osb. (susceptible) and
Poncirus trifoliata (L.) Raf. (resistant or tolerant) genes associated with the jasmonate
and ethylene pathways in response to infection by both species of Ca. Liberibacter
spp. causing HLB in Brazil, separately. The transcriptional profiles did not differ
statistically, for the evaluated genes, including those in the jasmonate biosynthesis
and metabolism (LOX2, AOC3 and JMT), signaling pathway (JAZ2 and MYC2),
biosynthesis of ethylene (SAM1), ethylene receptors (ETR1, ERS1 and EIN4),
negative regulator of ethylene (CTR1),
positive regulator of ethylene signaling
(EIN2), transcription factors (EIN3, EIL1, ERF1, ERF2, ERF/AP2), a MAPkinase
(MAPK6) and a PR protein (PR-4). These results suggest that the jasmonate and
ethylene pathways exhibit some modulation caused by the bacteria Ca Liberibacter
spp. However, it does not seem that these pathways are relevant for the differential
response of susceptibility or resistance/ tolerance of the citrus genotypes to HLB.
Keywords: Citrus sp.; Poncirus sp.; Differential gene expression; Transcriptome;
HLB; Response to pathogens; Plant-pathogen interaction
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1 INTRODUÇÃO

Na fruticultura mundial, a produção de citros é a mais representativa,
totalizando aproximadamente 123 milhões/ton em 2011, correspondendo a 20,21%
das frutas produzidas no mundo (FAO, 2013). Os principais países produtores são
China, Brasil, Estados Unidos, Índia e México; entretanto, o Brasil é o líder na
produção de laranja, com 19,8 milhões/ton, seguido pelos Estados Unidos (8,1
milhões/ton), China (6,2 milhões/ton), Índia (4,6 milhões/ton) e México (4,1
milhões/ton) (PARANÁ, 2012).
O Estado de São Paulo se mantém como o principal produtor de laranja, tanto
em volume de produção, 14,8 milhões/ton, como em área plantada, 525,5 mil/ha,
seguido pelos Estados da Bahia, Paraná, Minas Gerais e Sergipe (MATA et al.,
2012), além de ser o maior exportador de suco concentrado congelado (FCOJ) e não
concentrado (NFC) dessa fruta. Entretanto, o cenário atual da produção de laranja
no Brasil tem sido norteado por sérios problemas fitossanitários causados por pragas
e doenças, com destaque para o Huanglongbing (HLB, ex-greening) responsável
pela contaminação de 64,1% dos talhões, representando uma expansão de 20% da
doença em pomares entre os anos 2010 e 2011 (EMBRAPA, 2013).
Esta doença tem a sua origem na China, cujo primeiro relato data de 1919, e
desde então foi se disseminando pelo mundo ao longo dos anos, sendo encontrada
atualmente em mais de quarenta países (BOVÉ, 2006). Os primeiros relatos da
doença no Brasil e Estados Unidos, maiores produtores mundiais de citros,
aconteceram nos anos 2004 e 2005, respectivamente (TEIXEIRA et al., 2005;
COLETTA FILHO et al., 2004; BOVÉ, 2006).
De acordo com Gottwald (2010), associado ao alto custo de manejo, fatores
agrobiológicos contribuem para a restrição de alternativas para o convívio com a
doença e manutenção da produtividade dos pomares, justificando a sua gravidade.
Alguns destes fatores estão intimamente ligados à transmissão e fonte de inóculo,
como o longo e não caracterizado período de incubação da doença, acarretando em
plantas assintomáticas atuando como fonte de inóculo; eficiência de transmissão da
bactéria por todos os estágios de vida do inseto vetor; e um hospedeiro alternativo,
tanto para o vetor quanto para a bactéria. Outro fator importante a se considerar, do
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ponto de vista genético, é a ausência de fonte de resistência no gênero Citrus sp.,
dificultando o melhoramento clássico.
O HLB é uma doença sistêmica, cujo agente etiológico é uma bactéria Gram
negativa, restrita aos vasos do floema provocando sintomas similares àqueles
causados por deficiências nutricionais em folhas jovens ou ainda pela presença de
fluxos de ramos amarelados e setorizados na copa da planta, com posterior queda
de folhas e frutos. Estes por sua vez apresentam tamanho reduzido e assimétrico,
columela central distorcida, abortamento de sementes e coloração desuniforme com
predomínio da cor verde na face voltada para o interior da planta. A planta apresenta
redução do número de radicelas, queda acentuada de folhas e frutos, e seca dos
ramos a partir da extremidade, tornando-a improdutiva em pouco tempo e levando à
sua morte (BOVÉ, 2006; GOTTWALD et al., 2007; COLETTA FILHO; CARLOS,
2010).
O HLB é causado por três espécies da bactéria Candidatus Liberibacter spp.
(LI et al., 2006). Ca. Liberibacter asiaticus (CaLas) foi relatada inicialmente na Ásia
(REINKING, 1919) e atualmente está disseminada não apenas por aquele
continente mas também pelas Américas; Ca. Liberibacter americanus (CaLam) foi
originalmente encontrada no Brasil e ainda se encontra restrita a esse país
(TEIXEIRA et al., 2005), e Ca. Liberibacter africanus (CaLaf), é encontrada e
disseminada pelo continente Africano (BOVÉ, 2006). Sua transmissão natural
acontece durante a alimentação do inseto vetor, o psilídeo Diaphorina citri,
responsável pela transmissão das bactérias CaLas e CaLam, e Trioza erytreae,
transmissora de CaLaf (AUBERT, 1987; ALBERT; MANJUNATH, 2004). Em
condições controladas, ambos os vetores são capazes de transmitir as bactérias
CaLas e CaLaf. Artificialmente, material vegetativo contaminado, como borbulhas,
também pode transmitir a doença eficientemente. A comercialização de mudas
contaminadas com as bactérias constitui uma importante fonte de inóculo, uma vez
que os psilídeos têm preferência por se alimentar em tecidos mais tenros (BOVÉ,
2006).
Não há uma variedade de citros ou gênero afim que seja imune a esta
doença. Entretanto, pode-se observar uma notável distinção na expressão dos
sintomas nas plantas, apontando o Poncirus trifoliata como o mais resistente e/ou
tolerante (FOLIMONOVA et al., 2009; MACHADO et al., 2010; BOSCARIOLCAMARGO et al., 2010).
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Associado a este fato, a escassez de conhecimento sobre os mecanismos de
patogenicidade destas bactérias, a percepção e resposta da planta à infecção, e o
conjunto de sintomas apresentado pela planta após um determinado período de
infecção, tornou-se um desafio para a ciência. Nos últimos anos, diferentes grupos
de cientistas de diversos países têm baseado seus estudos na interação plantapatógeno no âmbito molecular, para melhor compreender este patossistema,
utilizando técnicas de análises de transcriptôma (MAFRA et al., 2013; ZHENG;
ZHAO, 2013; MARTINELLI et al., 2012; YAN et al., 2013; ARITUA et al., 2013;
ALBRECHT; BOWMAN, 2011), proteôma (CONG et al., 2012; NWUGO et al., 2013;)
e metabolômica (SLISZ et al., 2012). Apesar de todos os esforços, até o momento,
nenhum estudo obteve sucesso em explicar de forma completa os mecanismos da
evolução da doença, desde a infecção até o aparecimento dos sintomas e eventual
morte da planta.
De um modo geral, o patógeno infecta e coloniza o hospedeiro visando à
utilização de seus nutrientes em seu benefício, e, em contrapartida, a planta
responde com defesas antimicrobianas e respostas associadas ao estresse (HORA
JUNIOR, 2008; WAN et al., 2002). Os níveis de resistência das plantas são
influenciados por sinais sistêmicos mediados por hormônios vegetais que
desempenham importante papel na regulação dos processos de desenvolvimento e
das vias de sinalização envolvidas em respostas de defesa de plantas a patógenos.
Dentre estes compostos estão o jasmonato e o etileno, hormônios vegetais que
atuam sinergisticamente e em conjunto com outros compostos, como as espécies
reativas de oxigênio, ácido salicílico e óxido nítrico, ativando proteínas relacionadas
à patogênese, peptídeos antimicrobianos, compostos fenólicos, flavonoides,
fitoalexinas e resposta de reforço da parede celular; genes que se encontram
downstream na via molecular de resposta da planta à doença (DODDS; RATHJEN,
2010; HORA JUNIOR, 2008)
Baseado no conceito de sinalizador de uma via (BOSTOCK, 1999; SILVA;
REIS, 2008), de que “o composto em questão deve ser sintetizado pela planta,
apresentar um aumento significativo de sua expressão após a infecção por um
patógeno ou em resposta a um indutor, apresentar trânsito pelo floema, promover a
indução de genes relacionados à defesa, como as PR proteínas, fitoalexinas ou
peroxidases, e finalmente, aumentar a resistência da planta ao patógeno”, buscouse avaliar neste trabalho o perfil transcricional de 23 genes ao longo das vias do
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jasmonato

e

etileno

em

dois

genótipos

contrastantes

em

relação

à

tolerância/suscetibilidade ao HLB, Poncirus trifoliata (resistente ou tolerante) e Citrus
sinensis

(suscetível), em três tempos da doença: sete dias após a inoculação

(d.a.i.), que corresponde ao início da fusão de tecidos da enxertia com borbulha
infectada e, possivelmente, início da infecção; 30 d.a.i., período de colonização da
planta pela bactéria; e aparecimento dos primeiros sintomas nas plantas. Os
resultados obtidos permitiram avaliar a importância do papel destes sinalizadores na
percepção e ativação subsequente da resposta da planta e contribuir cientificamente
à biotecnologia aplicada ao melhoramento genético, visando a busca por plantas
resistentes por cisgenia.
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2

OBJETIVOS

Este estudo teve o propósito de estimar a expressão de genes associados às
vias de jasmonato e etileno em dois genótipos contrastantes de citros, Citrus
sinensis (suscetível) e Poncirus trifoliata (resistente ou tolerante) infectados com
Candidatus Liberibacter americanus (CaLam) ou Ca. Liberibacter asiaticus (CaLas),
agentes etiológicos do HLB.

2.1

I.

Objetivos específicos

Analisar o perfil de expressão de genes das vias de jasmonato e etileno em
resposta à infecção inicial, colonização e desenvolvimento de sintomas em
plantas de citros;

II.

Realizar uma análise comparativa da expressão desses genes entre os
genótipos contrastantes Citrus sinensis (suscetível) e Poncirus trifoliata
(resistente ou tolerante) infectados com as duas espécies de bactérias
encontradas no Brasil, Ca. Liberibacter asiaticus e Ca. Liberibacter
americanus, em experimentos independentes, visando entender, do ponto de
vista molecular, os mecanismos de sinalização das plantas associados a
estas vias.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1

Um breve histórico da Citricultura Brasileira

As plantas da família Rutaceae, na qual estão os gêneros Citrus, Fortunella,
Poncirus, são de origem asiática e foram introduzidos no Brasil no início do século
XVI pelos colonizadores portugueses, adaptando-se de tal forma que se
assemelham às plantas nativas (DONADIO et al., 2005; NEVES et al., 2010).
Embora com uma longa trajetória no Brasil, foi somente no século XX que se
iniciou o plantio comercial e o histórico de seu cultivo é marcado por grandes lucros
e graves crises (BORGES; COSTA, 2006; NEVES et al., 2010). Nos primórdios da
cultura, os estados do Rio de Janeiro e São Paulo eram os principais produtores de
citros (NEVES et al., 2010), abastecendo o mercado externo e levando o Brasil ao
patamar de quinto maior produtor mundial nos anos de 1920, sendo superado
apenas pelos Estados Unidos (EUA), Espanha, Japão e Itália (DONADIO et al.,
2005; BOTEON; NEVES, 2005). No entanto, na crise cafeeira da década de 1930, o
estado de São Paulo foi favorecido com o desenvolvimento da cultura dos citros,
através de incentivos do governo, e tornou-se o principal produtor brasileiro no início
da década de 1960 (BORGES; COSTA, 2006; NEVES et al., 2010).
Mesmo assim, algumas crises tiveram que ser superadas. A primeira delas
ocorreu com a Segunda Guerra Mundial em 1939 e, embora a produção daquele
ano tenha sido de 197 mil ton de laranjas, batendo o recorde de produção da época,
houve um grande corte nas exportações, fazendo com que essa produção fosse
escoada internamente. Com a desvalorização da produção no mercado interno e
externo, os produtores, desmotivados, abandonaram os tratos das suas plantações
promovendo a disseminação de doenças como a tristeza do citros e o cancro cítrico
(BOTEON; NEVES, 2005; BORGES; COSTA, 2006; ARAÚJO, 2006; NEVES et al.,
2010).
O estado do Rio de Janeiro não conseguiu se recuperar desta crise;
entretanto, o estado de São Paulo ressurgiu no cenário citrícola na década de 60,
com a proposta de não somente produzir frutas frescas, mas tornar o cultivo
economicamente mais vantajoso com a produção de matéria-prima voltada à
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indústria, consolidando-se como maior produtor nacional e mundial de laranja no
início da década de 1980, posição que mantém até os dias atuais (HASSE, 1987;
RAMOS FILHO, 1999; BOTEON; NEVES, 2005; TROCCOLI; ALTAF, 2010; NEVES
et al., 2010).
Na esfera econômica, a cultura dos citros é uma das mais representativas do
agronegócio brasileiro, possuindo uma estrutura muito bem organizada desde a
base da cadeia produtiva contando com produtores, indústrias, apoio do Estado e
iniciativa privada para uma citricultura forte e competitiva (AMARO et al, 2005;
ARAÚJO, 2006; TROCCOLI; ALTAF, 2010; NEVES et al., 2010).
Para manter uma receita atrativa, a citricultura necessita de constante
aumento de produtividade, no entanto o plantio adensado dos pomares provocou
maior ocorrência de pragas e doenças aumentando os custos da produção,
impactando negativamente para o produtor, associado à oscilação do preço da caixa
de 40,8Kg do fruto no mercado (AMARO et al., 2005; NEVES et al., 2010). São
várias as doenças que desafiam a citricultura e, dentre as mais impactantes,
podemos citar a Clorose Variegada do Citrus (CVC) (MACHADO et al., 1994), o
Huaglongbing (HLB, ex-greening) (COLETTA FILHO et al., 2004) e o Cancro Cítrico
(MASSARI; BELASQUE JR, 2006), causadas pela bactéria Xylella fastidiosa
(HOPKINS, 1989), Candidatus Liberibacter sp. e Xanthomonas citri subsp. citri,
respectivamente; a Leprose dos Citros e Tristeza dos Citros, causadas por vírus
(MÜLLER et al., 2005); e a Pinta Preta, causada pelo fungo Phyllosticta citricarpa
(LARANJEIRA et al., 2005). No atual panorama da citricultura mundial, o HLB é
considerado a doença que causa mais perdas à citricultura, sendo responsável pela
ruína da cultura em vários países e causando severos danos ao Brasil.
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3.2 Huanglongbing (ex-greening)

Considerada a mais grave doença dos citros na atualidade e responsável
pela perda de milhões de plantas e oneração do setor citrícola em vários países
produtores, o Huanglongbing também conhecido como Greening, possui origem, de
acordo com os primeiros relatos, no continente asiático datando da segunda metade
do século XVIII na Índia e no sul da China no final do século XIX (AUBERT, 1992).
Na década de 1930 já havia se tornado um grave problema para a cultura dos
citros de vários outros países asiáticos como Taiwan, Filipinas (LEE, 1921) e
Indonésia (AUBERT et al., 1985). Está presente também nos continentes Africano
(TOORAWA, 1998), na Oceania e, nas Américas, foi detectado no Brasil e nos
Estados Unidos em 2004 e 2005, respectivamente (BOVÉ, 2006).
Os primeiros relatos do HLB no Brasil foram feitos no interior do estado de
São Paulo, em uma propriedade do município de Araraquara (COLETTA FILHO et
al., 2004). Atualmente ocorre também na região noroeste do estado do Paraná,
Triangulo Mineiro e na região sul de Minas Gerais (TEIXEIRA et al., 2005). Nos EUA,
a doença foi identificada na Flórida em 2005 (HALBERT et al., 2012), estando hoje
relatada também em outros estados como o Texas (KUNTA et al., 2014). Uma planta
sintomática foi erradicada na Califórnia em 2013, mas inspeções constantes naquele
estado não identificaram outras plantas doentes (KUMAGAI et al., 2013). A doença
está presente também em outros países do continente Americano, como Cuba,
República Dominicana, Belize, México, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Costa
Rica e Jamaica (BOVÉ, 2006; BASSANEZI et al., 2010; CASTRO et al., 2010).
Por muitos anos a causa da doença foi atribuída às deficiências nutricionais,
toxidez ou fatores climáticos, porém através de experimentos de transmissibilidade
por enxertia e através do inseto psilídeo Trioza erytreae foi constatado a presença
de um patógeno (McCLEAN; OBERHOLZER, 1965a, 1965b).
A princípio suspeitou-se que um vírus associado à tristeza do citros seria o
agente etiológico da doença (MCCLEAN, 1950). Porém, estudos de microscopia
eletrônica (ME) revelaram a presença de envelope citoplasmático espesso
delimitando a célula (BOVÉ; GARNIER, 1984; GARNIER et al., 1984).

A partir

destas observações, foi considerado que o agente etiológico associado ao HLB seria
uma bactéria Gram negativa por possuir parede celular complexa constituída de
peptidioglicano e lipopolissacarídios (GARNIER et al., 1984). Estudos prévios de
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plantas infectadas com HLB tratadas com penicilina deu suporte a esta hipótese
(BOVÉ et al., 1980), pois a penicilina inibe a organização da camada de
peptidoglicano em bactérias Gram negativas (MADIGAN et al., 2009). Entretanto, as
plantas tratadas com este antibiótico apresentaram remissão de sintomas, mas não
houve cura (AUBERT; BOVÉ, 1980; BOVÉ et al., 1980).

3.2.1 Agente etiológico

A etiologia do HLB está associada às bactérias do gênero Candidatus
Liberibacter spp., que são Gram-negativas classificadas como α-Proteobactérias
pertencentes à família Rhizobiaceae, na qual estão também inseridas bactérias dos
gêneros Rhizobium, Bradyrhizobium, Agrobacterium e Sinorhyzobium (JAGOUEIX et
al., 1994; GARNIER et al., 2003; BOVÉ, 2006). O termo Candidatus é devido à
dificuldade do seu cultivo in vitro, pois há relatos de êxitos parciais no seu cultivo
(DAVIS et al., 2008, SECHLER et al. 2009), porém sem sucesso na reprodutibilidade
por outros grupos (BOVÉ, 2006, BOVÉ et al., 2008; MACHADO et al., 2010)
Atualmente três espécies de bactérias do gênero Candidatus Liberibacter
spp. foram identificadas como agentes etiológicos do HLB: Ca. Liberibacter africanus
(CaLaf), Ca. Liberibacter americanus (CaLam), e Ca. Liberibacter asiaticus (CaLas),
que é a principal espécie da bactéria, a mais agressiva e a predominante em todo o
mundo, incluindo o Brasil (BOVÉ et al., 2008; MACHADO et al., 2010).
As duas espécies que ocorrem no Brasil já tiveram seus genomas
sequenciados (DUAN et al., 2009, TYLER et al., 2009, WULFF et al., 2014) e
evidenciaram tamanho de genoma pequeno e dependência de vários metabólitos
primários. O tamanho do genoma variou de 1,19Mb a 1,23Mb para CaLam (WULFF
et al., 2014) e CaLas (DUAN et al., 2009), respectivamente.Essas bactérias não
apresentam sistemas de secreção do tipo III e IV, fatores de avirulência ou enzimas
degradativas, o que pode evitar a elicitação de resposta de defesa baseada em
degradação de parede celular (MAFRA et al., 2013).
CaLaf é sensível ao calor ocorrendo em áreas de temperatura abaixo dos
30ºC, seu vetor possui a mesma característica: em altas temperaturas combinada
com baixa umidade relativa não se desenvolvem. O contrário ocorre com CaLas, que
é tolerante ao calor. Os sintomas se desenvolvem em temperaturas acima dos 30ºC
e seu vetor compartilha da mesma característica. CaLam possui sensibilidade à altas
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temperaturas, como CaLaf, mas severidade e expressão de sintomas semelhante à
CaLas (AUBERT, 1987; BOVÉ, 2006; GOTTWALD et al., 2010).

3.2.2 Formas de transmissão

A doença é transmitida naturalmente de maneira persistente por insetos
psilídeos, Trioza erytreae Del Guercio, que transmite CaLaf e Diaphorina citri
Kuwayama (AUBERT, 1987), CaLas e CaLam que ocorre em diversas regiões das
Américas, inclusive no Brasil (YAMAMOTO et al., 2006). Em condições controladas,
ambos os vetores podem transmitir os tipos asiático e africano (AUBERT, 1987;
BOVÉ, 2006).
Outra forma de transmissão é através de material vegetativo infectado, mudas
e borbulhas (ramos laterais), são capazes de transmitir a bactéria causadora do HLB
se mostrado importantes fontes de inóculo. Não há métodos eficientes e econômicos
conhecidos que curem a planta doente (DA GRAÇA, 2008).
A restrição ao floema é uma condição que influencia as formas de
transmissão da bactéria, que possui disseminação sistêmica e irregular na planta.
Dados experimentais têm mostrado que CaLas, quando inoculada via borbulha,
pode ser detectada na planta receptora já aos 30 dias após a inoculação, sendo os
primeiros sintomas da doença observados após aproximadamente 180 dias
(PEREIRA et al., 2010).
Muitas dúvidas persistem quanto à capacidade de desenvolvimento in vitro
dessas bactérias, por serem dificilmente cultiváveis artificialmente (DAVIS et al.,
2008; SECHLER et al., 2009). Embora não se tenha informações sobre os
mecanismos de patogenicidade de Ca. Liberibacter spp., provavelmente os sintomas
são decorrentes de distúrbios fisiológicos e anatômicos ocasionados pela presença
da bactéria (COLETTA FILHO; CARLOS, 2010; FOLIMONOVA; ACHOR, 2010). Por
ser uma bactéria de difícil manipulação, há necessidade de estudos de outras
formas de interação planta-patógeno.

32

3.2.3 Sintomas característicos e detecção

O HLB é uma doença sistêmica, onde o patógeno habita, restritamente, os
vasos do floema e em função destas características, os sintomas causados pelo
HLB são semelhantes àqueles causados por deficiência de nutrientes (BOVÉ, 2006,
COLETTA FILHO; CARLOS, 2010).
A presença de fluxos de ramos amarelados e setorizados na copa da planta
cítrica é a principal característica, com posterior queda de folhas, que podem tornarse espessas, coriáceas com nervuras proeminentes, amareladas e de tamanho
reduzido (McCLEAN; SCHWARZ, 1970).
Os frutos apresentam tamanho reduzido e assimétrico, columela central
distorcida, abortamento de sementes e coloração desuniforme com predomínio da
cor verde na face voltada para o interior da planta e queda prematura (BOVÉ, 2006:
GOTTWALD et al., 2007).
A planta apresenta redução do número de radicelas, queda acentuada de
folhas e frutos e seca dos ramos a partir da extremidade. Análises de microscopia
revelam alterações anatômicas nos vasos do floema de plantas infectadas com HLB
(KIM et al., 2008; ACHOR et al., 2010). Plantas infectadas com HLB apresentam
morte econômica em curto espaço de tempo e morte biológica com ataque severo
da bactéria (BOVÉ, 2006).
Uma vez infetada, a planta necessita de um tempo para que o patógeno se
estabeleça, ou seja, um período de latência do patógeno que depende da
temperatura, idade, espécie e variedade da planta e titulação da bactéria nos ramos.
Considerando estes fatores, o período de incubação pode variar, geralmente, de
seis a doze meses, com sintomas podendo ser manifestados tardiamente
(BASSANEZI et al., 2010; COLLETA FILHO; CARLOS, 2010).
Os sintomas característicos são facilmente confundidos com sintomas de
deficiências nutricionais e outras doenças, diante disso as técnicas moleculares de
PCR e qPCR são as mais apropriadas para o diagnóstico do HLB (LI et al., 2008;
COLLETA FILHO; CARLOS, 2010; LIN et al., 2010).
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3.2.4 Suscetibilidade

Todas as variedades comerciais de citros são comprovadamente suscetíveis
ao HLB. Mesmo em gêneros próximos, como Merope, Fortunela, Microcitros e
Murraya, é possível detectar a bactéria, muitas vezes com desenvolvimento de
sintomas semelhantes àqueles de citros. Devido às características dos sintomas as
variedades

de

citros

e

gêneros

afins foram

classificadas

em

sensíveis,

moderadamente tolerantes, tolerantes e com reação variável (FOLIMONOVA et al.,
2009; MACHADO et al., 2010).
No entanto, essa clara variação na intensidade da resposta, ou seja, na
intensidade dos sintomas observados, aponta o Poncirus trifoliata como genótipo
mais tolerante ou resistente, pois a taxa de infecção é menor e a multiplicação da
bactéria é mais lenta (FOLIMONOVA et al., 2009; BOSCARIOL-CAMARGO et al.,
2010).

3.2.5 Manejo da doença

O manejo da doença deve ser feito de maneira integrada empregando a
destruição das fontes de inóculo com a remoção e destruição das plantas
contaminadas, adotando o uso de material vegetativo sadio, o controle químico
preventivo de psilídeos vetores e um constante monitoramento das plantas são as
providencias que devem ser tomadas em conjunto para que se possa conviver com
o HLB (BOVÉ, 2006; GOTTWALD et al., 2010).
O governo brasileiro regulamentou essas práticas de controle do HLB através
de legislação pertinente, a IN-53 [Instrução Normativa n° 53/2008 (IN53)]
(BELASQUE JUNIOR et al., 2009).

3.3 Defesa vegetal

As plantas por serem fixas ao seu substrato estão sujeitas às mais diversas
formas de estresse, como o ataque de pragas e patógenos, as alterações climáticas,
o déficit hídrico, a salinidade etc. Porém, durante seu processo evolutivo, aquelas
com mecanismos de defesa mais eficientes para se proteger tanto dos estresses
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bióticos como abióticos sobreviveram à seleção natural (KOCH et al., 1999;
PIETERSE et al., 2005; PINTO et al., 2011; BALLARÉ, 2011).
Os mecanismos de defesa da planta podem ser classificados como defesas
pré-formadas como estruturas celulares e teciduais e compostos químicos que
podem atuar como barreiras contra microrganismos invasores; e defesas induzidas,
que são alterações fenotípicas elicitadas diretamente pela ação de agentes bióticos
(GARCIA-BRUGGER et al., 2006; MITHÖFER; BOLAND, 2012).
As defesas induzidas iniciam-se pelo reconhecimento do patógeno e a
ativação de genes específicos, cujos produtos irão interferir em vias metabólicas
distintas, mas que, ao final, resultarão na formação de barreiras bioquímicas e
físicas ou estruturais, que reduzirão a eficiência do patógeno. Essa indução pode
ocorrer no local da infecção, sistemicamente ou mesmo em ambas as situações
(SCHENK et al., 2000).
Ao detectar a presença do patógeno a planta envia sinais que ativam seus
mecanismos de defesa que, geralmente, são complexos, compostos por várias
respostas de defesa e são eficazes contra uma diversificada gama de patógenos
(SCHENK et al., 2000; BARI; JONES, 2009). De modo geral, estas respostas de
defesas podem ser distinguidas entre imunidade inata e resistência baseada na
interação gene-a-gene (DYAKOV, 2007).
Na imunidade inata, a planta detecta instantaneamente a presença do
patógeno e afasta os potencialmente perigosos. Num primeiro momento, a planta
detecta os ‘padrões moleculares associados a patógeno/microrganismo’ (PAMP ou
MAMP), tais como a flagelina, quitina, glicoproteínas e lipopolissacáridos
(PIETERSE et al., 2012; HENRY et al., 2012, BOYD et al., 2013). Em seguida são
reconhecidos por receptores de reconhecimento padrão da planta (PRR)
(NÜRNBERGER et al., 2004), resultando na ativação da imunidade desencadeada
por PAMP (PTI), constituindo a defesa primária da planta em resposta a invasão do
patógeno, não sendo um mecanismo de resistência específico (JONES; DANGL,
2006; DODDS; RATHJEN, 2010; HENRY et al., 2012; BOYD et al., 2013).
A imunidade inata é suficiente para a planta resistir a micro-organismos não
patogênicos e alguns patógenos que não possuam efetores para suprimir PTI. No
entanto, quando um patógeno é dotado destes efetores, a doença é estabelecida. As
plantas podem reconhecer tais efetores, direta ou indiretamente, ativando sua
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imunidade desencadeada por efetores (ETI), ocasionando resistência à doença
(PIETERSE et al., 2012; HENRY et al., 2012; BOYD et al., 2013).
O crescimento do patógeno é restringido quando a resistência da planta às
doenças é intensificada por PTI ou ETI e a velocidade com que a planta reconhece o
patógeno e ativa suas respostas de defesa é crucial para a resistência ou
susceptibilidade (BARI; JONES, 2008; DODDS; RATHJEN, 2010; GURURANI et al.,
2012; BOYD et al., 2013).
Proposta por FLOR (1971), a interação gene-a-gene é um processo mais
lento em relação à imunidade inata, porém, é mais específico (COOK, 1998;
CRUTE, 1994). Se a planta possuir gene de resistência (gene R) e o patógeno
possuir gene de avirulência (Avr) correspondente, a resistência é efetiva; caso a
planta não possui o gene R, o patógeno se instala e a doença se desenvolve
(RESENDE et al., 2003; SCHWESSINGER; RONALD, 2012, GURURANI et al.,
2012).
Por tanto, na interação entre a planta e o patógeno a compatibilidade ou
incompatibilidade são expressas em várias etapas do processo infeccioso. São
dependentes das combinações genéticas do patógeno e da planta, determinando o
estabelecimento da doença. Na interação compatível, o patógeno invade o tecido
vegetal, se multiplica e a doença é estabelecida. Na interação incompatível, ao
adentrar o tecido vegetal, o patógeno encontra as defesas da planta, que são
rapidamente ativadas impedindo sua multiplicação, produzindo resistência (FLOR,
1971; SCHENK et al., 2000; RESENDE et al., 2003).

3.4 Hormônios Vegetais

A Interação entre as vias de sinalização de defesa é um importante
mecanismo para regular as respostas de defesa contra vários tipos de patógenos
(DODDS; RATHJEN, 2010). Essa sinalização é mediada por hormônios vegetais que
ativam os sinais sistêmicos de defesa da planta, induzindo-a a respostas de defesa
ao estresse biótico e abiótico (PIETERSE; DICKE, 2007). Além disso, eles também
desempenham funções importantes na regulação do crescimento da planta,
desenvolvimento, reprodução e sobrevivência (PIETERSE et al., 2009).
Os hormônios vegetais agem sempre em pequenas quantidades; entretanto,
sob estresse seus níveis são modificados (FORCAT et al., 2008). O estilo de vida e
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a estratégia de infecção do patógeno é que determinam a quantidade e composição
dos hormônios vegetais produzidos pela planta ao ser atacada (ROBERTSEILANIANTZ et al., 2007).
O estilo de vida do patógeno influencia o hormônio vegetal associado às
defesas, o acido salicílico (SA) está associado a patógenos biotróficos, que
necessitam de células vivas do hospedeiro para sua sobrevivência, jasmonato (JA) e
etileno (ET) estão normalmente associados a patógenos necrotróficos, que se
beneficiam de células mortas do hospedeiro. Entretanto muitos organismos não
podem ser considerado exclusivamente biotróficos ou necrotróficos; dependendo do
seu ciclo, desenvolvimento, maturação, eles podem possuir uma fase biotrófica e
outra necrotrófica, sendo denominados hemibiotróficos (GLAZEBROOK, 2005;
DODDS; RATHJEN, 2010).
O crosstalk entre as vias hormonais sinalizadas por SA, JA e ET é uma
prática para refinar as defesas induzidas que serão ativadas em respostas ao ataque
de patógenos e danos causados pela herbivoria (TURNER et al., 2002; LEONREYES et al., 2010). Nos últimos anos, vários componentes que regulam esse
crosstalk entre as vias hormonais foram identificados; no entanto, os mecanismos
moleculares subjacentes não são bem compreendidos (DODDS; RATHJEN, 2010).
O crosstalk entre as vias de SA, JA e ET têm sido bem estudados, mas sem uma
conclusão definitiva, pois dependendo da planta e do patógeno esse crosstalk pode
ser sinergístico ou antagônico (LEON-REYES et al., 2010; THALER et al., 2012;
GIMENEZ-IBANEZ; SOLANO, 2013; DERKSEN et al., 2013).
Descoberto na década de 1960, o jasmonato e seus derivados hoje são o
grupo melhor caracterizado, sendo considerados um dos o principais hormônios
vegetais que regulam tanto o desenvolvimento quanto a defesa de plantas
(WASTERNACK, 2007; YAN et al., 2013). Processos como germinação de
sementes, crescimento de raízes, formação de tubérculos, maturação de frutos,
senescência foliar e abertura estomática, juntamente com respostas de defesa de
plantas a insetos e patógenos microbianos, são regulados por este hormônio vegetal
(DEVOTO; TURNER, 2003).
A biossíntese dos jasmonatos ocorre a partir do ácido linolênico na via
octadecanóide, podendo seguir dois caminhos, a composição da forma ativa
jasmonato-isoleucina (JA-Ile) ou a volatilização a metil jasmonato (MeJA) (Figura 1).
Estudos têm demonstrado que as concentrações de JA aumentam no local do dano
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em resposta à infecção do patógeno ou lesão no tecido, e a aplicação exógena de
JA induz a expressão de genes ligados à defesa (LORENZO; SOLANO, 2005;
WASTERNACK, 2007; BARI; JONES, 2009; SANTNER et al., 2009).

Ácido Linolênico

LOX - Lipoxigenase

AOS – Aleno Oxido Sintase

AOC – Aleno Oxido Ciclase

OPDA

OPR3

JA

JMT

MeJA

JAR1

JA-Ile

Figura 1 - Representação esquemática da via de biossíntese de jasmonato: Ácido Linolênico, LOX Lipoxigenase, AOS - Aleno Oxido Sintase, AOC – Aleno Oxido Ciclase, OPDA 12Oxophytodienoic Acid, OPR3 - Opda Reductase 3, JA - Jasmonato, JMT - Jasmonic Acid
Carboxyl Methyl Transferase, MeJA – Methyl Jasmonate, JAR1 - Jasmonate-Amido
Synthetase e JA-Ile - Jasmonyl-Isoleucine Conjugate (adaptado de LU et al., 2013)

O etileno é um hormônio vegetal gasoso sintetizado a partir do aminoácido
metionina,

que

catalisado

forma

S-adenosilmetionina,

e

dá

origem

ao

aminociclopropano-1-carboxilico que culmina com a formação do etileno (Figura 2).
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Essas reações são catalisadas pelas enzimas SAM sintase, ACC sintase e ACC
oxidase, respectivamente (KENDE, 1993).
Este hormônio é um potente regulador do desenvolvimento vegetal afetando
vários processos como o crescimento de mudas, maturação de frutos, senescência
foliar, abscissão (YANG; HOFFMAN, 1984; KADER, 1985; WANG et al., 2002),
podendo estimular a germinação e superar a dormência em várias espécies
(ESASHI, 1991; ABELES et al., 1992). Possui também importante papel na defesa
das plantas, nos processos de resistência ao estresse, injúria e doenças. Sua ação
nestes processos depende, essencialmente, de sua percepção pelas plantas, para
determinar o percurso que será executado juntamente com outros hormônios
vegetais potencializando os mecanismos de defesa (DE VOS et al., 2005).

Metionina
SAM sintase

S-adenosilmetionina
ACC sintase

Aminociclopropano–1–carboxilico

ACC oxidase

ETILENO

Figura 2 - Representação esquemática da via de biossíntese de etileno (adaptado de CHEN et al.,
2005)

Através da sinalização por JA e ET (Figura 3) a expressão de vários genes
relacionados à defesa é ativada após a inoculação e essa interação de modo geral é
sinergística (PENNINCKX et al., 1998; THOMMA et al., 2001; GLAZEBROOK, 2005;
BARI; JONES, 2009; PIETERSE et al., 2013; ZHAHG et al., 2013).
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Na sinalização por JA o complexo SCFCOI interage com as proteínas JAZ
(Jasmonate ZIM-Domain) reprimindo a transcrição de genes responsivos a JA. Após
a acumulação de JA, a sua forma ativa (JA-Ile) liga-se as proteínas F-box COI1 no
complexo SCFCOI degradando as proteínas JAZ no proteassoma 26S e ativando
genes responsivos a JA através de fatores de transcrição, tais como MYC2 e ERF1
(KATSIR et al., 2008; VAN DER DOES et al., 2013).
O ET em sua forma gasosa é captado pelos receptores de membrana ETR1,
ERS1, ETR2, ERS2 e EIN4 que são reguladores negativos da resposta a etileno.
Quando na ausência de etileno, estes mantêm a função de regulador negativo de
CTR1 reprimindo o regulador positivo EIN2. Após a detecção do etileno, a repressão
do CTR1 é atenuada permitindo a sinalização downstream através de EIN2. Em
seguida, os reguladores positivos da expressão gênica sensíveis a etileno, tais como
EIN3 e EIL1, são ativados, uma vez que o complexo SCFEBF1/2, dependente da
degradação destas proteínas pelo proteassoma 26S, é inativado. Fatores de
transcrição como ERF1 são responsáveis pela expressão downstream de genes
responsívos a ET (PIETERSE et al., 2013).
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Sinalização por JA

Sinalização por ET
ET

JAs
ETR1,ERS1,
ETR2, ERS2,
EIN4

SCF
COI

JAZ

Proteassoma
26S

CTR1

EIN2
MYC2

ERF1

SCF

EBF1/2

Crosstalk JA/ET

EIN3/EIL1

Genes responsivos a JA

A

Genes responsivos a ET

B
COI

Figura 3 - Representação esquemática da via comum de sinalização de Jasmonato (A), SCF
(Coronatine Insensitive 1), JAZ (Ethylene Response Factor 1), MYC2 (Jasmonate
Associated MYC2 Like 2) e Etileno (B), ETR1(Ethylene Response 1),ERS1 (Ethylene
Insensitive 1 ), ETR2 (Ethylene Response 2), ERS2 (Ethylene Response Sensor 2), EIN4
(Ethylene Insensitive 4), CTR1 (Constitutive Triple Response 1), EIN2 (Ethylene Insensitive
EBF1/2
2), SCF
(EIN3-Binding F Box Protein 1/ EIN3-Binding F BOX Protein 2), EIN3
(Ethylene-Insensitive3), EIL1 (Ethylene-Insensitive3-Like 1), ERF1 (Ethylene Response
Factor 1) (adaptado de MUR et al., 2013)

Vários estudos têm demonstrado a interação entre JA/ET na indução de
resistência de plantas a diferentes patógenos, principalmente os necrotróficos
(PIETERSE et al., 2012). Assim, conhecer os níveis destes hormônios vegetais nos
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diferentes estágios da doença pode ser extremamente útil para o conhecimento da
interação planta-patógeno.
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4 MATERIAL E MÉTODOS
4.1

Condições experimentais

Os experimentos para desafio de dois genótipos contrastantes de citros,
Citrus sinensis (L.) Osbeck (suscetível) e Poncirus trifoliata (L.) Raf. (resistente ou
tolerante), à infecção por Ca. Liberibacter asiaticus ou Ca. Liberibacter americanus
foram conduzidos em casa de vegetação do Centro APTA Citros Sylvio Moreira,
localizado no município de Cordeirópolis-SP. Cinco plantas de cada genótipo foram
inoculadas com borbulhas (Figura 4) infectadas com as bactérias, CaLam ou CaLas,
e previamente confirmadas por qPCR. Três plantas sadias, não inoculadas, de cada
genótipo foram utilizadas como controle negativo (Figura 5).

Borbulha
(ramo lateral)

Figura 4 - Obtenção de plantas inoculadas com CaLam ou CaLas
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Selecionadas
três plantas
que foram PCR
positivas
primeiro

Citrus
sinensis

Poncirus
trifoliata

Plantas Inoculadas

Plantas Sadias

(CaLas ou CaLam)

(não inoculadas)

Figura 5 - Delineamento experimental de plantas inoculadas com CaLam ou CaLas em experimentos
independentes

Foram determinados três tempos para a coleta de material biológico: 7 dias
após a inoculação (d.a.i.), período em que ocorre a proliferação celular formando a
ponte de callus entre o enxerto e o porta-enxerto e a diferenciação de um novo
câmbio; 30 d.a.i., onde a completa lignificação do callus já aconteceu, com a
formação de xilema e floema secundário entre enxerto e porta-enxerto (HARTMANN,
2001); e sintoma, período em que as plantas apresentariam sintomas característicos
da doença: folhas mosqueadas e amarelecimento dos ramos. Para P. trifoliata, a
coleta ‘sintoma’ foi realizada na mesma data que C. sinensis, uma vez que este
genótipo não apresenta sintomas típicos de HLB.
As plantas utilizadas como controle eram plantas não inoculadas. Em
avaliações posteriores entre as plantas não inoculadas e plantas inoculadas com
borbulhas sadias (mock) não foram observadas diferenças na expressão gênica
(dados não mostrados), evidenciando que o uso de plantas controle não interferiu
nos resultados.
Após o período inicial de inoculação e antes do início da primeira coleta, foi
realizado a detecção por qPCR das três plantas selecionadas para coleta,
confirmando a presença da bactéria e, consequentemente, o sucesso na infecção.
Foram coletadas cinco folhas previamente limpas com água destilada, secas
com papel kimwipe e acondicionadas em sacos plásticos previamente identificados.
As amostras foram imediatamente crioconservadas em nitrogênio líquido e levadas
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para laboratório, onde foram pulverizadas em almofariz, acondicionadas em tubo
Falcon de 50 mL, e armazenadas em freezer -80°C até a extração de RNA total.

4.2

Extração de ácido ribonucleico total (RNA)

A extração de RNA total das amostras de folhas pulverizadas armazenadas
em freezer -80°C de cada planta foi feita utilizando o RNeasy Plant Mini Kit (Qiagen,
Valencia, CA, USA), com algumas modificações. Foram utilizadas duas colunas de
extração para cada amostra com o dobro do material vegetal sugerido pelo
fabricante, a fim de se obter maior concentração de RNA total, principalmente das
amostras sintomáticas, cujos rendimentos eram reduzidos em 1/3 em relação às
amostras assintomáticas.
A quantificação da concentração do RNA total era mensurada em
espectrofotômetro NanoDrop ND-8000 (Thermo Scientific, Wilmington, DE, EUA), e
somente as amostras que apresentaram valores entre 1,8 a 2,1 como razão
A260/A280 foram consideradas adequadas para as análises posteriores.
A integridade do RNA total obtido era verificada em gel desnaturante de
agarose 1,2%, preparado em 10% de solução tampão de formaldeído 10X (200 mM
MOPS, 50 mM Acetato de sódio, 10 mM EDTA, pH 7,0), adicionado 1,8% de
formaldeído 37% (12,3 mM), e corado com brometo de etídio (1,5 μL/1,2 g de
agarose). O gel era previamente imerso em tampão de formaldeído 1X [10% de
tampão formaldeído 10X, 2% de formaldeído 37% (12,3 mM)] por 30 minutos. Cada
amostra era preparada com solução contendo 1 μL de tampão de azul de
bromofenol para 4 μL de amostra de RNA total, seguida por desnaturação a 65°C
por 5 minutos. A migração das amostras por eletroforese era feita a 70 volts
(SAMBROOK; RUSSELL, 2001).

4.3

Síntese de cDNA

Para a síntese do cDNA, as amostras de RNA total foram padronizadas para
a concentração de 1μg/ul, a fim de se partir da mesma quantidade de moléculas
para a síntese de cDNA. A reação de transcrição reversa foi feita utilizando o
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RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis kit (Fermentas), seguindo as
instruções do fabricante.

4.4

Projeção e validação de primers

Após uma extensa busca sobre genes que compõem as vias de síntese e
sinalização de etileno e jasmonato que atuam na resposta de defesa da planta,
foram selecionados 10 genes pertencentes à via do jasmonato (Tabela 1) e 13 genes
da via do etileno (Tabela 2). Utilizando o código do banco de dados TAIR (LAMESCH
et al.,2012) oriundas das anotações destes genes, foi possível resgatar as
sequências de nucleotídeos das regiões CDS de cada um dos genes selecionados
no banco de Arabidopsis thaliana. De posse destas sequências, foi feita uma
mineração por similaridade em sequências de Citrus sinensis e Poncirus trifoliata
depositadas nos bancos de dados Phytozome (GOODSTEIN; SHU, 2012) e CitEST
(CARAZZOLLE; FORMIGHIERI, 2007), usando a ferramenta BlastX.
Tabela 1 - Código e anotação dos genes selecionados para avaliação das vias de jasmonato em
resposta à infecção por HLB
GENE

Gene Name

TAIR

Phytozome

LOX2

LIPOXYGENASE 2

At3g45140

orange1.1g002617m.g

AOC3

ALLENE OXIDE CYCLASE 3

At3g25780

orange1.1g025155m.g

JMT

JASMONIC ACID CARBOXYL METHYL
TRANSFERASE

At1g19640

orange1.1g017514m.g

JAZ2

JASMONATE-ZIM-DOMAIN PROTEIN 2

At1g74950

orange1.1g023369m.g

COI1

CORONATINE INSENSITIVE 1

AT2G39940

orange1.1g007586m.g

MYC2

JASMONATE INSENSITIVE 1

AT1G32640

orange1.1g005651mg

MKK4

MITOGEN-ACTIVATED PROTEIN KINASE
KINASE 4

At1g51660

orange1.1g016959m.g

MAPK6

MAP KINASE 6

At2g43790

orange1.1g017231m.g

PR4

PATHOGENESIS-RELATED 4

At3g04720

orange1.1g032389m.g

NAC019

NAC DOMAIN CONTAINING PROTEIN 19

AT1G52890

orange1.1g019011m.g
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Tabela 2 - Código e anotação dos genes selecionados para avaliação das vias do etileno em resposta
à infecção por HLB
GENE

Gene Name

TAIR

Phytozome

SAM1

S-ADENOSYL METHIONINE SYNTHETASE-1

At1g02500

orange1.1g045474m.g

ETR1

ETHYLENE RESPONSE 1

At1g66340

orange1.1g004636m.g

ERS1

ETHYLENE RESPONSE SENSOR 1

At2g40940

orange1.1g005591m.g

EIN4

ETHYLENE INSENSITIVE 4

At3g04580

orange1.1g004510m.g

CTR1

CONSTITUTIVE TRIPLE RESPONSE 1

At5g03730

orange1.1g005247m.g

EIN2

ETHYLENE INSENSITIVE 2

At5g03280

orange1.1g000799m.g

EIN3

ETHYLENE-INSENSITIVE3

At3g20770

orange1.1g007186m.g

EIL1

ETHYLENE-INSENSITIVE3-LIKE 1

At2g27050

orange1.1g007017m.g

EBF1

EIN3-BINDING F BOX PROTEIN

At2g25490

orange1.1g006426m.g

ERF1

ETHYLENE RESPONSE FACTOR 1

At3g23240

orange1.1g039409m.g

ERF2

THYLENE RESPONSE FACTOR- 2

At5g47220

orange1.1g044938m.g

ERF/B4

ETHYLENE RESPONSE FACTOR - SUBFAMILY
B4

At5g61890

orange1.1g043184m.g

ERF/AP2

ETHYLENE RESPONSIVE ELEMENT BINDING
FACTOR 1

At4g17500

orange1.1g044938m.g

A fim de obter especificidade dos primers para cada gene cujo e-value foi
menor ou igual a 0.0, foram feitos alinhamentos das sequências selecionadas e
similares relacionadas pela ferramenta Blast na ferramenta ClustalW (LARKIN et al.,
2007), a fim de se visualizar regiões exclusivas no gene candidato para a projeção
do primer. Para a projeção e avaliação das penalidades dos primers, foram utilizadas
as ferramentas PrimerBlast (YE et al., 2012) e Primer3Plus (UNTERGASSER et al.,
2012), com tamanho de amplicon variando entre 70-200 pb e temperatura de
anelamento de 60°C (±2°C). Para os critérios estabilidade e formação de alças
(hairpin) e dímeros (primer dimer e cross dimer) foi utilizado o NetPrimer (Premier
Biosoft).
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Todos os primers selecionados foram testados por PCR convencional e os
seus respectivos amplicons foram sequenciados (ABI 3730 – Applied Biosystems)
para confirmar suas identidades.

4.5

Genes housekeeping

Baseado no trabalho de Mafra et al., 2012 e Oliveira, 2013, foram utilizados
para este trabalho os genes GAPDH e TIP41-like (Tabela 3) por terem sido
considerados o par mais estável na comparação par-a-par pelo geNorm, com Mvalue (anti Log2) de 0,372 e 0,327, respectivamente.
Tabela 3 - Sequência dos primers selecionados como housekeeping para as qPCR
Sequência dos Primers (5’→3’)
Símbolo
Nome do gene
TIP41

TIP41-like Family

Fw – ACGGATAAGCATGGGACTAG
Rv – CACTCCATTATCAGCCAACTC

GAPDH

Glyceraldehyde-3-phosphate

Fw –GGAAGGTCAAGATCGGAATCAA

dehydrogenase protein

Rv - CGTCCCTCTGCAAGATGACTCT

4.6 PCR convencional para validação de primers

A PCR convencional foi composta de 2,5uL de 10X PCR buffer (200 mM TrisHCl pH 8.4, 500 mM KCl), 1,0uL de dNTP mix (25mM), 1uL Forward Primer, 1uL
Reverse Primer, 0,8uL de MgCl2 (50mM), 2uL de DNA, 0,2uL de Taq DNA
Polymerase (Taq DNA Polymerase, recombinant, Invitrogen™) e 16,5uL de água
MilliQ autoclavada, totalizando o volume de 25uL. As condições de amplificação
foram de 94°C por 3 minutos, seguido de 35 ciclos de 94°C por 30 segundos, 60°C
por mais 40 segundos e 72°C por 30 segundos e por fim, um ciclo de 72°C por 7
minutos. Os amplicons foram visualizados em gel de agarose 2% e corados com
brometo de etídio.

49

4.7

Sequenciamento para confirmação dos primers

A reação de marcação e precipitação das amostras para sequenciamento
foram feitas de acordo com o protocolo do fabricante (BigDye® Terminator v3.1
Cycle Sequencing Kit, Applied Biosystems), utilizando os primers específicos para
cada sequência. Em seguida, as amostras foram submetidas ao sequenciador (ABI
3730 – Applied Biosystem) e cobertura de sequenciamento analisada pelo pacote de
ferramentas CLC Genomics Workbench 4.5 (http://www.clcbio.com/corporate/aboutclc-bio/). Para finalizar, os fragmentos gerados pelos primers no sequenciamento
foram alinhados pela ferramenta BlastN (ALTSCHUL et al., 1990) nas sequências
originais de C. sinensis e P. trifoliata, ratificando os amplicons.

4.8

Análise da expressão gênica por RT-qPCR

Para cada amostra biológica, três plantas para cada tratamento, foram feitas
três replicatas técnicas na placa de RT-qPCR a fim de minimizar o desvio entre as
amostras. Para a realização de RT-qPCR, o cDNA de cada amostra foi diluído na
proporção de 1:50 e foram utilizados 3uL desta diluição. As reações foram realizadas
de acordo com o fabricante do Fast SYBR Green Master Mix kit (Applied
Biosystems). A análise da curva de melting foi realizada ao final de 40 ciclos pela
aquisição de fluorescência, enquanto a temperatura foi aumentada gradativamente
de 65°C a 95°C. Um único pico após análise da curva de melting confirmou a
especificidade dos primers.
A eficiência média dos primers foi estimada, para cada tratamento, utilizando
o software Miner (ZHAO; FERNALD, 2005). Este software quantifica os resultados
do RT-qPCR com base na cinética da amplificação por PCR individualmente para
cada amostra, sem a necessidade de uma curva padrão e independentemente de
qualquer julgamento subjetivo, permitindo o cálculo direto de eficiência e C T (cycle
threshold) de cada reação (ARTICO et al., 2010). A análise e normalização da
expressão

dos

genes

foi

realizada

no

software

GenEx

(http://www.biomcc.com/genex-software.html) com base na eficiência e no valor
médio de CT das replicatas gerados pelo Miner para determinar a diferença de
expressão entre os tratamentos, planta sadia, planta inoculada com CaLas e planta
inoculada com CaLam. Para normalização, foi calculada, pelo software, a variação
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quantitativa de expressão dos genes selecionados a partir das vias do etileno e
jasmonato relativo aos dois genes normalizadores, TIP41 e GAPDH. Este software
permite corrigir o nível de expressão com base na eficiência de cada primer,
compensar as diferenças entre corridas pela normalização com calibradores entre
placas, e a normalização com genes housekeeping (SCHAEFER; JUNG, 2010). Os
valores obtidos de fold change dos genes foram submetidos às análises de
comparação de médias, teste T de Student com intervalo de confiança de 95%,
comparando plantas sadias às plantas infectadas com CaLas e, posteriormente,
planta sadia com planta infectada com CaLam, dentro de cada tratamento.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1

Observações das plantas inoculadas com bactérias CaLam e CaLas

As plantas, mantidas em casa-de-vegetação, foram inoculadas no dia
14/09/09 e observadas diariamente. A primeira coleta, 7 d.a.i., foi realizada no dia
21/09/09 para ambos os genótipos, assim como a coleta de 30 d.a.i., que aconteceu
no dia 14/10/09. Entretanto, o aparecimento de sintomas nas plantas inoculadas
com CaLam foi mais lento, 29 meses, do que o observado em CaLas, 9 meses. A
divergência entre o período de latência e a manifestação de sintomas pode estar
associada à concentração da bactéria nas borbulhas (ramos laterais) originais, a
eficiência da inoculação por enxertia e também a propagação da bactéria no interior
da planta (MAFRA et al., 2013).
Os sintomas apresentados pelas plantas de C. sinensis foi bem característico,
com presença de mosqueado assimétrico, espessamento de nervuras e cloroses
semelhantes às deficiências nutricionais (Figura 6), enquanto P. trifolita não
apresentou qualquer sintoma característico da doença.
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B

A

C

E
D

Figura 6 - Plantas de C. sinensis (A-B) e Poncirus trifoliata (C ,D e E) infectadas com Ca. Liberibacter
sp. em estágio de sintoma. A. Ramos com sintomas semelhantes a deficiência nutricional.
B. Folhas com sintomas típicos de mosqueado e espessamento de nervuras e setores
cloróticos. C, D e E. Ramos sem manifestação de sintomas

5.2

Análises moleculares e do perfil transcricional

A qualidade do RNA total, extraído segundo a metodologia descrita no
item 4.2, foi avaliada em gel desnaturante de agarose 1,2% aplicando-se 5 uL de
cada amostra a ser analisada (Figura 7). Nota-se a integridade do RNA total (seta),
que se manteve após o tratamento com DNase para remover a contaminação com
DNA (dado não mostrado).
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Figura 7 - Padrão eletroforético de RNA total em gel desnaturante de agarose 1,2%, plantas de C.
sinensis e P. trifoliata; ps - planta sadia, pi - planta infectada; os números representam as
réplicas biológicas

Os primers utilizados neste trabalho foram validados por PCR convencional
em plantas de C. sinensis e P. trifoliata. O produto da PCR foi visualizado em gel de
agarose 2% (figura 8) e aqueles que apresentaram apenas uma única amplificação
para os dois genótipos tiveram seus amplicons sequenciados. A partir desta
avaliação o primer foi considerado apto para as análises ou não.
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Figura 8 - Padrão eletroforético dos amplicons visualizados em gel de agarose 2% corado com
brometo de etídio. L (marcador molecular de 1Kb, 1 (DNA), 2 (cDNA), 3 (H2O), A – E
(primers validados – amplificação única)

5.3 Jasmonato

5.3.1 Genes envolvidos na biossíntese e metabolismo de Jasmonato
A síntese de JA é iniciada a partir de ácido α-linolênico que é oxidado pela
13-Lipoxigenase (LOX), formando o ácido 13(S)-hidroperóxi-octadecatrienóico
(13(S)-HPOT). Este é metabolizado pela enzima óxido aleno sintase (AOS) e
convertido a (9S, 13S)-OPDA (12-OXOPHYTODIENOATE REDUCTASE 1) pela
ação da enzima óxido aleno ciclase (AOC). O OPDA é reduzido a 3-oxo-2-(2’[Z]-
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pentanil)-ciclopentano-1-ácido octanóico (OPC-8) através de OPDA redutase 3
(OPR3), culminando com a formação de JA (KOMBRINK, 2012). Desta via inicial de
biossíntese, foram avaliadas as expressões dos genes lipoxigenase 2 (LOX2) e
óxido aleno ciclase 3 (AOC3). O gene LOX2 codifica uma lipoxigenase de
cloroplasto necessária para o acúmulo de ácido jasmônico induzido por ferimento em
A. thaliana (BELL et al., 1995; BANNENBERG et al., 2008).

Em C. sinensis,

encontramos 11 transcritos para este gene, com e-value igual a 0.0. O gene AOC3
codifica uma óxido aleno ciclase, cujo produto é uma enzima que também está
envolvida na biossíntese de ácido jamônico, e tem sua expressão aumentada em
folhas senescentes (STENZEL et al., 2012). Em Arabidopsis, existem quatro genes
que codificam esta enzima (STENZEL et al., 2003), e em C. sinensis, de acordo com
as análises in silico realizadas, encontramos apenas uma sequência com e-value de
2.7e-81.
Destes genes, os perfis de expressão que merecem destaque são os de
plantas inoculadas com CaLas, com 30 d.a.i em C. sinensis, onde observou-se
aumento da expressão de LOX2 em relação às plantas sadias e aos demais
tratamentos; e 30 d.a.i. e sintoma em P. trifoliata, que mostrou uma redução
gradativa na expressão em plantas infectadas com CaLas quando comparadas com
7 d.a.i. e plantas sadias. As plantas infectadas com CaLam com 7 d.a.i.
apresentaram um pequeno aumento de expressão deste gene em relação às plantas
sadias (Figura 9A). O perfil de expressão do gene AOC3 permaneceu inalterado
entre os tratamentos em relação à planta controle (Figura 9B).
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LOX2

AOC3

Figura 9 - Perfil transcricional dos genes LOX2 e AOC3 em resposta à infecção pelas bactérias CaLas
e CaLam em C. sinensis e P. trifoliata, respectivamente

Como a infecção por CaLas é descrita como mais agressiva que a provocada
por CaLam, o fato de se observar a indução da expressão de LOX2 em plantas de
C. sinensis infectadas com CaLas (30 d.a.i) pode estar relacionado a este fato, pois
nesta fase está acontecendo o estabelecimento da infecção na planta através do
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fluxo de seiva pelos vasos recém formados do floema entre o porta-enxerto e o
enxerto. É possível observar um discreto aumento na expressão nas plantas de C.
sinensis infectadas com CaLam, porém este não difere do apresentado pelas
plantas sadias. Em P. trifoliata, pode-se observar um padrão de redução da
expressão de LOX2 nos dois tratamentos analisados em relação às plantas sadias,
perfil que acontece em todos os genes avaliados para esta via, como será mostrado
no decorrer deste trabalho.
Uma das formas derivadas do metabolismo do ácido jasmônico é o metil
jasmonato (MEJA), que é catalisado pela enzima S-adenosyl-L-methyonina:jasmonic
acid carboxyl methyl-transferase (JMT). Está é uma forma volátil, que em A. thaliana
é induzida por ferimento, resposta a patógeno ou por aplicação exógena de MEJA, e
que possui função de sinalizador intra ou intercelular mediando à comunicação para
respostas de defesa (SEO et al., 2001; SHAN et al., 2007; WU; BALDWIN, 2010).
Por se tratar de uma enzima cuja expressão está atrelada ao acúmulo de seu
substrato, a expressão do gene JMT foi selecionada como objeto deste estudo, com
o valor de e-value de 8.2e-81. Na mineração no banco de dados do Phytozome, foi
encontrada somente uma sequência para este gene.
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JMT

Figura 10 - Perfil transcricional do gene JMT em resposta à infecção pelas bactérias CaLas e CaLam
em C. sinensis e P. trifoliata, respectivamente

Observa-se que somente as plantas de C. sinensis infectadas com CaLas no
estágio de aparecimento de sintomas apresenta aumento de expressão desse
gene em relação à planta sadia. Como este gene está relacionado não somente
à defesa, mas também à comunicação da planta entre si e suas células, o ligeiro
aumento na expressão deste gene em plantas apresentando sintoma, infectadas
com CaLas e CaLam (embora não haja diferença estatística significativa em
relação à planta sadia), pode estar relacionado com a sinalização entre as
plantas.
O mesmo perfil de expressão observado para os genes upstream da via
do jasmonato, LOX2 e AOC3, foi observado para este gene também. Embora os
valores de expressão para plantas de P. trifoliata infectadas com CaLas sejam
discretos em relação às plantas sadias, o perfil se manteve. Já em plantas
infectadas com CaLam, os valores de expressão obtidos para este tratamento
são bastante semelhantes ao longo da infecção e reduzidos pela metade quando
comparados com os das plantas sadias. Conforme mencionado, esta enzima
depende da presença do substrato para modular sua síntese, e com a redução
da biossíntese de MEJA, era esperado encontrar uma redução na expressão
deste gene.
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5.3.2 Percepção e Sinalização da via de Jasmonato

Na sinalização por JA, as proteínas repressoras JAZ (Jasmonato-ZIMDOMAIN) possuem papel central; quando na ausência de JA, essas proteínas se
ligam ao fator de transcrição MYC2 e inativam a sua expressão (PAUWELS;
GOOSSENS, 2011). Entretanto, na presença de níveis aumentados de jasmonato
isoleucina (JA-Ile) as proteínas JAZ interagem com a subunidade F-box COI1 e são
degradadas pelo proteossoma 26S (BARI; JONES, 2008; WANG et al., 2011;
LYONS et al., 2013). A remoção das proteínas JAZ libera MYC2 permitindo a
transcrição do ativador da regulação da expressão dos genes de jasmonato,
proporcionando uma resposta precoce da via, inclusive do próprio gene JA-Ile,
sugerindo que acontece uma regulação negativa em ciclo na resposta de sinalização
por JA (WANG et al., 2011).
O gene MYC2 é um fator de transcrição ‘basic-helix-loop-helix’ (bHLH) que
atua como um regulador mestre na via do jasmonato, coordenando as respostas de
defesa antagonisticamente, determinando a resistência a pragas e patógenos. Este
fator de transcrição é essencial na resistência sistêmica induzida por microrganismos
simbiontes do solo e também é alvo dos agentes patogênicos na imunidade inata
mediada por efetores nas raízes. O seu principal papel na defesa da planta talvez
seja a regulação do crosstalk entre as vias de sinalização de jasmonato e de outros
fitormônios como ácido abscísico, ácido salicílico, giberelina e auxina. Este gene
também regula as interações entre jasmonato e a sinalização do fitocromo e relógio
circadiano, formação de raízes laterais e adventícias, e o tempo de floração
(ACOSTA; FARMER, 2010; KAZAN; MANNERS, 2012).
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JAZ2

MYC2

Figura 11 - Perfil transcricional dos genes JAZ2 e MYC2 em resposta à infecção pelas bactérias
CaLas e CaLam em C. sinensis e P. trifoliata, respectivamente

Como se pôde observar nas plantas de C. sinensis, a expressão de JMT,
gene que codifica enzima que atua na formação de MEJA, apresentou aumento
somente no tratamento sintoma (Figura 10) e, considerando que, a expressão de
JAZ2 está associada diretamente à ausência de jasmonato, espera-se que este
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gene apresente uma redução na expressão nas plantas com sintomas de C. sinensis
e uma maior expressão nas plantas 7 d.a.i., cujos níveis de expressão se
apresentaram similares aos das plantas sadias. Observando a Figura 11A, nota-se
que a expressão do gene JAZ2 é maior em resposta a ambas as bactérias no tempo
7 d.a.i., quando comparada com as plantas sadias. Os demais tratamentos
apresentaram uma pequena oscilação, entretanto os valores não diferem das
plantas sadias. Em P. trifoliata, esperava-se que os tratamentos 30 d.a.i e sintoma
apresentassem níveis de expressão de JAZ2 maiores que os encontrados nas
plantas sadias, uma vez que os valores de expressão de JMT nestes tratamentos
são reduzidos, desencadeando a síntese de JAZ2, o que não ocorreu. O gene
MYC2 também não apresentou níveis de expressão significativos que pudessem ser
avaliados como resposta das plantas à bactéria (Figura 11B).

5.4

Etileno

5.4.1 Biossíntese de Etileno

Presente em todos os organismos, a enzima S-adenosylmethionine
synthetase (SAM1) atua como cofator em várias reações, sendo doadora de grupo
metila para transmetilação de proteínas, lipídeos, polissacarídeos e ácidos nucléicos.
Em plantas, esta enzima é a molécula precursora na biossíntese do hormônio
etileno, catalisando a reação de metionina em S-adenosilmetionina (PELEMAN et
al., 1989). A S-adenosilmetionina serve de substrato para a ação da enzima ACC
sintase, dando origem ao aminociclopropano-1-carboxílico que, por sua vez, é
catalisado pela ACC oxidase, tendo como produto a formação do etileno (WU;
BALDWIN, 2010). Em A. thaliana, esta enzima apresenta dois transcritos, enquanto
em C. sinensis foram encontrados oito transcritos com e-value igual a 0.0.
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SAM1

Figura 12 - Perfil transcricional do gene SAM1 em resposta à infecção pelas bactérias CaLas e
CaLam em C. sinensis e P. trifoliata, respectivamente

O perfil transcricional apresentado por SAM1 em C. sinensis não apresentou
diferença estatística significativa em relação às plantas sadias; entretanto, pode-se
notar um leve aumento da expressão desse gene com o passar do tempo no
tratamento com CaLas. Em P. trifoliata, de maneira geral, a expressão desse gene
apresentou clara redução em relação às plantas sadias para ambos os tratamentos,
sendo essa tendência mais evidente no tratamento com CaLam.

5.4.2 Percepção e Sinalização da via de Etileno

A percepção de etileno ocorre por uma família de proteínas receptoras
composta por cinco membros, ERT1, ERS1, ETR2, ERS2 e EIN4, localizadas na
membrana (ECKER, 1995; HUA et al., 1998). Em níveis basais de ET, os receptores
de membrana suprimem a resposta de ET ativando o gene downstream CTR1, que
atua como um regulador negativo de ET. O produto do ETR1 é uma proteína
semelhante às proteínas de transdução sensoriais em procariotos. Em A. thaliana, a
mutação deste gene afetou a ligação e o metabolismo de outros hormônios, tais
como auxina citocinina, ABA e ácido giberélico, e tornou a planta hipersensível à
ação do etileno (QU; SCHALLER, 2004). Para esta planta, somente uma sequência
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gênica dá origem ao seu produto, enquanto em C. sinensis foram encontrados 12
transcritos com e-value igual a 0.0.
O produto do gene ERS1 modula negativamente na sinalização do receptor
de ETR1 (HALL et al., 2000). A. thaliana possui uma sequência que codifica este
gene, enquanto C. sinensis possui 12 transcritos (e-value 0.0). Assim como ETR1,
plantas com o gene EIN4 mutado também apresentam hipersensibilidade ao etileno,
o que implica que estes genes têm funções na sinalização de etileno (LIU; WEN,
2012). Em A. thaliana são encontrados dois transcritos para EIN4, enquanto para C.
sinensis foram encontrados quatro transcritos com e-value igual a 0.0 e sete
transcritos com e-values entre 1.5e-141 a 2.0e-101.
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EIN4

Figura 13 - Perfil transcricional dos genes ETR1, ERS1 e EIN4 em resposta à infecção pelas
bactérias CaLas e CaLam em C. sinensis e P. trifoliata, respectivamente

De um modo geral, o perfil transcricional dos receptores de etileno ETR1,
ERS1 e EIN4 apresentaram redução na expressão ou permaneceram em seus
níveis basais, independentemente do tratamento. Somente as plantas de C. sinensis
infectadas com CaLam no tratamento sintoma e as plantas infectadas com CaLas
aos 7 d.a.i. tiveram seus valores de expressão aumentados para os genes ERS1 e
EIN4. Estes dados indicam que, ao menos para estes transcritos, não está
ocorrendo a repressão da síntese de etileno nos tempos avaliados.
CTR1 consiste em uma proteína com domínio único de regulação N-terminal
e um domínio C-terminal serina/treonina quinase, e, por isto, é semelhante à
sequência da proteína quinase da família Raf, que lhe confere a função de uma
proteína ativada por MPKKK. Downstream a CTR1 está o regulador positivo da
sinalização de ET, EIN2 (ALONSO et al., 2003). Quando ocorre a ligação do ET aos
seus receptores de membrana, a supressão de CTR1 é atenuada favorecendo a
ativação de um grupo diversificado de fatores de transcrição responsivos a ET que
agem downstream de EIN2, incluindo EIN3 e EIL1 (WANG et al., 2002). As proteínas
de ligação F-box EBF1/2 regulam os níveis de EIN3; quando os níveis de ET são
baixos EBF1/2 reprimem EIN3. EIN3 e EIL1 são membros de uma família de fatores
de transcrição multigênica e são importantes na indução de genes downstream
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responsivos a ET, incluindo genes de defesa (WU; BALDWIN, 2010; GIMENEZIBANEZ; SOLANO, 2013).

CTR1

Figura 14 - Perfil transcricional do gene CTR1 em resposta à infecção pelas bactérias CaLas e
CaLam em C. sinensis e P. trifoliata, respectivamente

Há dois transcritos de CTR1 em A. thaliana, e encontramos 10 transcritos em
C. sinensis (e-value 0.0). Foi possível observar, em plantas de P. trifoliata, redução
ou manutenção dos níveis basais de expressão dos receptores de etileno ETR1,
ERS1 e EIN4. Este padrão de expressão refletiu na expressão de CTR1, sendo que
os valores para todos os tempos, independentemente da espécie de bactéria que
infectou a planta, foram superiores aos obtidos nas plantas sadias.
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EIN2

EIN3
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EIL1

Figura 15 - Perfil transcricional dos genes EIN2, EIN3 e EIL1 em resposta à infecção pelas bactérias
CaLas e CaLam em C. sinensis e P. trifoliata, respectivamente

Os fatores de transcrição EIN2, EIN3 e EIL1 são representados, em A.
thaliana, por somente uma sequência nucleotídica cada. Em C. sinensis, este
panorama muda, sendo que EIN2 possui seis transcritos; EIN3, 15 transcritos e
EIL1, nove transcritos (e-value 0.0 para todos). Nota-se que as plantas de P. trifoliata
infectadas com CaLas no tempo sintoma apresentaram redução na expressão
destes transcritos de fatores de transcrição. Para o gene EIN2, as plantas de C.
sinensis nas mesmas condições também apresentaram redução na expressão.

5.5

Reguladores da transcrição sinalizada por Jasmonato e Etileno

5.5.1 Fatores de transcrição da família ERF

O gene ERF/AP2 constitui uma família de fatores de transcrição específicos
de plantas que possuem importante papel na regulação de respostas a estresses
abióticos. Os fatores de transcrição ERF compõem uma subfamília dentro do grupo
ERF/AP2

e

estão

envolvidos

(GUTTERSON; REUBER, 2004).

em

respostas

de

resistência

nas

plantas
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Os hormônios vegetais ET e JA podem induzir a superexpressão dos fatores
de transcrição ERF. Como a indução de ERF1 depende da interação sinergística
entre ET e JA, deduz-se que este seja o ponto de crosstalk entre estas vias
hormonais (LORENZO et al., 2003; ONKOKESUNG et al., 2010, ZANDER et al.,
2010).
A especificidade dos fatores de transcrição ERF em ativar ou reprimir genes
específicos de resposta de defesa faz com que a planta economize energia,
ajustando a sua resistência de acordo com o tipo de estresse biótico sofrido
(BROEKAERT et al., 2006).

ERF1

69

ERF2

ERF/AP2

Figura 16 - Perfil transcricional dos genes ERF1, ERF2 e ERF/AP2 em resposta à infecção pelas
bactérias CaLas e CaLam em C. sinensis e P. trifoliata, respectivamente

Os genes ERF respondem de forma diferente, tanto em resposta ao etileno,
como também a várias formas de estresse abiótico. Os genes ERF1 e ERF2 são
induzidos por etileno 12 horas após o tratamento, e em A. thaliana, a resposta se dá
em 2 horas. Sendo assim, estes genes podem ativar suas expressões mais
tardiamente em resposta ao etileno (ZANDER et al., 2010). Entretanto, a respostas
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dos genes ERF a estresses abióticos pode ocorrer muito mais rapidamente, não
dependendo da via do etileno para sua ativação. Sendo assim, a expressão dos
genes ERF parece ser controlada por uma via complexa, que pode ou não ser
dependente do sinal de transdução de etileno (OHME-TAKAGI et al., 2000)
Pode-se observar que as expressões dos genes ERF1 e ERF2 foram
aumentadas em plantas de P. trifoliata infectadas com CaLam no tempo sintomas. O
mesmo pode-se observar para o gene ERF2 em plantas de C. sinensis infectadas
com CaLas aos 30 d.a.i. O fator de transcrição ERF/AP2 apresentou valores de
expressão aumentados nas plantas de C. sinensis com 30 d.a.i., independentemente
da espécie de bactéria que estava causando a infecção na planta.

5.5.2 Proteínas kinases ativadas por mitógenos - MAPkinases

MAPK são proteínas cuja função é coordenar respostas celulares a uma
diversificada gama de estímulos como mitógenos, estresse osmótico e choque
térmico. Estão envolvidas também na diferenciação, divisão, sobrevivência e morte
celular, além disso, possuem papel importante na indução da expressão gênica
(SUAREZ RODRIGUEZ et al., 2010).
Estudos com as plantas modelo Nicotiana spp. e A. thaliana evidenciaram
importante papel das MAPK na sinalização das plantas a variados tipos de estresse,
principalmente os bióticos (WU et al., 2007).
Trabalhando com A. thaliana, Takahashi e colaboradores (2007) constataram
que MKK3 e MAPK6 ativadas por JA regulam negativamente MYC2 que podem
expressar ou reprimir genes de biossíntese de JA. Outra via de ativação da cascata
de MKK3/MAPK6 requerida é independente de MYC2 fazendo com que
MKK3/MAPK6 exerça ação inibitória sobre MYC2.

71

MAPK6

Figura 17 - Perfil transcricional do gene MAPK6 em resposta à infecção pelas bactérias CaLas e
CaLam em C. sinensis e P. trifoliata, respectivamente

Nos tempos de tratamento propostos neste trabalho, o gene MAPK6
apresentou diferença na expressão somente em plantas de C. sinensis com 30 d.a.i.
para ambas as bactérias; para as demais, seu nível de expressão foi similar ao das
plantas sadias. Como este gene é descrito como induzido por patógenos,
biossíntese de etileno e estresses osmóticos e oxidativos, sugere-se que a resposta
de expressão avaliada neste experimento seja pela presença do patógeno. Este
gene apresenta 14 isoformas em C. sinensis.

5.6

Proteínas relacionadas à patogênese (Proteínas - PR)

O estresse biótico e abiótico leva à formação de proteínas relacionadas à
patogênese (Proteínas PR), que são excelentes marcadores moleculares para
expressão de resistência em plantas. Podem ser acumuladas de forma local ou
sistêmica, algumas possuem expressão constitutiva e outras são induzidas. São
distribuídas em 17 grupos, da PR-1 à PR-17, de acordo com suas propriedades
bioquímicas e fisiológicas (BAI et al., 2013).
A atividade antifúngica e antibacteriana de algumas proteínas PR como as
quitinases, glucanases e proteínas que se ligam à quitina induzem a degradação da
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parede celular de micro-organismos, inibindo o seu desenvolvimento (ZAREIE et al.,
2002).
A PR-4 é uma dessas quitinases com função antifúngica, induzida por
patógeno ou ferimento, é ativada tanto pela via de sinalização por ácido salicílico
como ácido jasmônico (BAI et al., 2013).

PR4

Figura 18 - Perfil transcricional do gene PR4 em resposta à infecção pelas bactérias CaLas e CaLam
em C. sinensis e P. trifoliata, respectivamente

Mafra e colaboradores (2013), analisando as alterações causadas por CaLam
em plantas de C. sinensis ao nível transcricional, observaram que o gene PR-4 foi
induzido mais de dez vezes em relação às plantas sadias. Apesar de não ter sido
estatisticamente significativo, este perfil de expressão pode ser visualizado nas
plantas de C. sinensis com sintomas, independente da bactéria que a infecta,
diferentemente de P. trifoliata, cuja expressão se mostrou reprimida em todos os
tempos para as plantas infectadas com CaLam, sugerindo que P. trifoliata possa
ativar outra proteína PR em resposta à infecção.
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5.7

Crosstalk entre as vias hormonais
Os hormônios vegetais na maioria das vezes atuam em conjunto para uma

resposta de defesa mais específica e eficiente. O crosstalk entre JA e ET com
frequência ocorre sinergisticamente e em resposta a patógenos necrotróficos
(BROEKAERT et al., 2006).
Os fatores de transcrição MYC e ERF estão associados à via da sinalização
por JA em Arabidopsis, MYC está relacionado com respostas a ferimentos e à
herbivoria, enquanto os fatores de transcrição ERF estão relacionados às respostas
de defesa a patógenos necrotróficos (BERROCAL-LOBO et al., 2002; LORENZO et
al., 2003, 2004; DOMBRECHT et al., 2007). As vias de JA e ET regulam
sinergisticamente os fatores de transcrição ERF, mas os fatores de transcrição MYC
são normalmente regulados antagonicamente (LORENZO; SOLANO, 2005).
Estudos recentes demonstraram que proteínas JAZ interagem diretamente
com fatores de transcrição responsivos ao ET, EIN3 e EIL1, reprimindo-os através
do

recrutamento

do

co-repressor

transcricional

HDA19

(HISTONE

DEACETYLASE19). Na presença do ET, EIN3 e EIL1 têm sua expressão
restabelecida e a presença de JA libera estes fatores de transcrição da repressão,
permitindo a plena atividade destes (ZHOU et al., 2005).
Essa repressão causada pelas proteínas JAZ, impedindo que EIN3 e EIL1
liguem-se ao DNA, evidencia a interação em nível transcricional entre as vias de ET
e JA, resultando na ativação sinergística de ERF1 e seus genes-alvo downstream
(ZHU et al., 2011).
Os fatores de transcrição EIN3 e EIL1 são sabidamente repressores do gene
SID2 (SALICYLIC ACID INDUCTION DEFICIENT 2) que codifica para uma
isocorismato sintase (ISOCHORISMATE SYNTHASE – ICS), importante enzima da
biossíntese de ácido salicílico (SA). Possivelmente, as proteínas repressoras JAZ
interajam no crosstalk antagônico entre JA e SA, pois ao reprimir EIN3 e EIL1 o gene
SID2 é expresso, induzindo a biossíntese de SA (CHEN et al., 2009).
Assim, aparentemente, a infecção causada pelas bactérias CaLas e CaLam
em plantas cítricas e gêneros afins causa um forte desequilíbrio no crosstalk entre as
vias hormonais sinalizadas por SA, JA e ET. Fato este que pôde ser observado entre
os dados aqui obtidos e os dados obtidos por outros autores.
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Com um trabalho complementar a este, Oliveira (2013), analisou a via
sinalizada por SA em plantas de C. sinensis e P. trifoliata infectadas com CaLas ou
CaLam não identificando níveis significativos de expressão gênica para esta via que,
indicassem a sua ativação na infecção por estas bactérias em resposta de
resistência ao HLB.
Kim e colaboradores (2009), analisando as alterações na expressão gênica
de plantas de C. sinensis infectadas com CaLas através da tecnologia de
microarranjos, encontraram 19 genes relacionados a hormônios vegetais. Os genes
da via de etileno, ERF1 e ERF2 foram up-regulated enquanto que os genes
envolvidos na via de jasmonato não foram significativamente expressos. Este estudo
sugeriu que um desequilíbrio hormonal possa contribuir para o desenvolvimento de
sintomas característicos da doença, como florescimento precoce, deformação e
folhas e frutos e abortamento de sementes e que a via de jasmonato não está
influenciando as respostas do hospedeiro à infecção.
Plantas de C. sinensis infectadas com CaLam foram analisadas por Mafra et
al., (2013), através da técnica de microarranjos e foi observado que genes da via de
JA como, LOX2, AOC3, JMT e JAZ2 apresentaram expressão gênica diferencial em
relação às plantas controle não inoculadas. Os genes de biossíntese e metabolismo
de JA, LOX2 e JMT, respectivamente, foram superexpressos em relação ao controle
não inoculado. Os fatores de transcrição ERF-AP2, ERF1 e ERF-B4, que fazem
parte do crosstalk com a via sinalizada por ET, exibiram expressão algumas vezes
maiores que o controle. Estes resultados propõem a ativação tardia das vias de JA e
ET, não sendo mais possível respostas de defesa eficientes. Os dados obtidos por
este grupo divergem dos dados aqui obtidos, que sugerem que o antagonismo entre
estas vias hormonais impedem que a planta responda à infecção ativando genes de
respostas de resistência.
Martinelli e colaboradores (2013) analisando folhas e frutos de citros
infectados com CaLas a fim de avaliar as variações metabólicas ocasionadas pela
presença da bactéria, observaram que o gene JMT, responsável pela formação de
MEJA, foi induzido em folhas jovens, mas em frutos maduros essa expressão foi
menor. Não houve diferenças significativas na transcrição dos genes SCFCOI, JAZ,
MYC2, ERF1, apesar de em todos os tecidos analisados, especialmente em frutos
maduros, vários genes de defesa responsivos a JA terem sido aparentemente
regulados pela presença da bactéria. A interação do HLB com as vias hormonais
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não está elucidada, segundo estes autores possivelmente a regulação positiva de
genes de biossíntese de JA possa estar perturbando a resposta de SA,
considerando que esta via é ativada para defesa de patógenos biotróficos, o que
poderia explicar a infecção crônica causada pela bactéria. No presente trabalho
estes genes também não apresentaram diferenças estatisticamente significativas,
concordando com a ideia de que as bactérias Ca. Liberibacter causam um estado de
perturbação na planta o qual a impede de coordenar as vias hormonais para
respostas de defesa.
Na avaliação de expressão gênica de plantas de C. sinensis em resposta à
infecção por CaLas comparadas com plantas sadias não infectadas não houve
indução significativa de genes relacionados com a defesa em estágio precoce da
doença, 5-9 semanas após a inoculação; no entanto, os genes ERF1 e JMT
apresentaram indução menor que três vezes e uma endoquitinase básica
geralmente associada ao JA e à resistência sistêmica dependente de ET foi
reprimida neste estágio da doença, sugerindo que a planta é incapaz de suprimir o
patógeno, resultando numa interação compatível. No estágio mais tardio da doença,
onde os sintomas apresentados são mais evidentes, a LOX2 obteve uma indução
com níveis significativos (ALBRECHT; BOWMAN, 2008). Neste trabalho foi possível
também perceber que e as vias de defesa hormonais sinalizadas por jasmonato e
etileno são alteradas durante a infecção, mas, essas expressões geralmente não
são significativas a ponto de gerar resistência na planta.
Numa análise comparativa entre transcriptoma e proteoma de C. sinensis
infectado

com

CaLas,

uma

lipoxigenase

foi

diferencialmente

expressa,

significativamente induzida, indicando a produção de substâncias antimicrobianas,
tais como ácido linoleico, ácido α-linolênico ou JA, que são compostos envolvidos
com a defesa das plantas. Os dados obtidos desta análise sugerem que respostas
de defesa são ativadas ao menos na fase final da infecção por CaLas (FAN et al.,
2011). Esses dados contrariam os resultados obtidos neste experimento, mas, a
quantidade de isoformas deste gene presentes em citros poderia explicar essa
divergência. No presente trabalho foi analisada apenas uma isoforma do gene LOX2
e esta foi selecionada com base na similaridade entre citros e Arabidopsis.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados apurados neste trabalho evidenciaram que as bactérias Ca.
Liberibacter spp. causam alterações no perfil de expressão de genes das vias
sinalizadas por etileno e jasmonato.
Perfis de expressão distintos são observados em cada estágio da infecção, o
que sugere que a planta faz várias tentativas de se defender, ativando alguns genes
das vias sinalizadas por etileno e jasmonato.
No entanto, assim como anteriormente apresentado para a via do ácido
salicílico, também não foi possível comprovar a importância das vias de etileno e
jasmonato na resposta diferencial de genótipos suscetível e resistente/ tolerante de
citros ao HLB.
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ANEXOS
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ANEXO A – Sequência dos primers testados neste estudo (via de Etileno)
Primer Sequence

Primer
Code

Forward

Reverse

Amplicon
(pb)

CTR1

TGTAAAACCATTTCGGCATAGA

GACAGATTAGCCTCCATAAGCAA

95

EBF1

CAAAGCTCTTCGCTTTATCTGG

ACCTGCTTCTGCTCAAATCTCT

187

EIL1

GGTCTGATTTTCATGTTAATGAAGTG

TTTTGACCGTCTTCTGGAACTC

201

EIN2

AGCCAGCAACGGTGCATGGTT

GGAGCTGGTGACTCCCGCTG

100

EIN3

TCGAAATCAGCAGCCAGAGCAGC

CCCCCTTCATAACACCTACGCCT

86

EIN4

GCAAGAGGGTCTTTGGAGTGTA

AAGTAAAGGAGCTCGAGGGGTAT

105

ERF1

ACTAATAGCAGAAGCCACACCGGA

AGCCAAACCCTAATCCCATGCCTA

198

ERF2

AAGGTGGCTGCCTTGGCGTC

CCACTCGCGCCACTTGTCCA

79

ERF B4

AGTAATTGGCACCACTACCACCGA

TCTAATTTCGGCTGCCCATTTGCC

190

ERF/AP2

TGTCATCAGCGAGTTCCAAGTCCA

ACCCATCCAACTGTTAGGGCATCA

178

ERS1

CACTCACTGTTCTTCTGCCAAT

AGGTAAAGCAGGATATTAAGCACAG

107

ETR1

ACACCAGGTGGTCTTCATGGACGTT

TGGCCTTTCATGACGCCTCG

100

SAM1

GGCTTCTGGGCTTGCCCGTC

GTGTCCACAAACACAGACAGCGGT

84

100

ANEXO B – Sequência dos primers testados neste estudo (via do Jasmonato)
Primer Sequence

Primer
Code

Forward

Reverse

Amplicon
(pb)

AOC3

TCTTCAACAAACCCAGCAGCCAAC

TCTTCAACAAACCCAGCAGCCAAC

178

COI1

ACTTTAGGAGGATGATTGTCAGG

GTGAAGAAGCCCATCAGTAGAGAA

123

JAZ2

ATGCAATTAGCAAGCAACGGGAGC

TTTGATCGAGGAGGAACCGAGCAA

191

LOX2

GCCATGCCTTTCGTCCAGTTCAAT

TTTGAGAGGAAGCCTCCCACAGTT

175

MYC2

CCTACTTCGAGAGGGAGTACTGAA

TTCAGGTTCAACCCTGCTACTATC

168

JMT

TTGGTGGCAGAAGGGCGCAT

CCGTGGCCAAGAGCTCCCAAA

100

MAPK6

CGGTTCGGGTGATCATACT

CAGCACACACAATACCATAAGC

155

MKK4

CGTTTGCGGTGGGGAGGCAA

GCCACCTGCTATGCGGGTCT

147

NAC019

AAACCAGTGTCAGCAACAAGTG

AGGTAAAGACTCGAGCACATCATC

102

PR4

GGCCCTGTTGGACCTCGTGG

CCGTTGCTTGAGCTCCTGTCCC

82

