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RESUMO 

Costa, M.D.L. Estudo do transcriptoma associado ao déficit hídrico e 
desenvolvimento de imunoprecipitação de cromatina em cana-de-açúcar para 
estudos de redes regulatórias transcricionais. 2011. 235 p. Tese (Doutorado) - 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Bioquímica). Instituto de 
Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
 

A cana-de-açúcar é uma gramínea C4 usada por séculos como a principal 

fonte de açúcar e mais recentemente para obtenção de etanol. Devido a sua grande 

importância no cenário econômico mundial, estudos em cana-de-açúcar são cada 

vez mais importantes no sentido de prover informações que possam levar ao 

aumento de produtividade para suprir tanto a demanda interna quanto externa. No 

entanto, a quantidade de dados moleculares e biotecnológicos disponíveis está 

muito aquém do necessário, e investimentos na obtenção de novos conhecimentos 

serão necessários se quisermos evoluir neste campo, assim como manter o nosso 

país como líder na produção de etanol. Neste trabalho, conduzimos experimentos 

em campo para comparar variedades contrastantes para a tolerância ao déficit 

hídrico e realizamos diagnósticos fisiológicos e moleculares para diferenciar as 

variedades. O estresse hídrico levou à diminuição do crescimento e 

desenvolvimento de todas as três variedades analisadas. A variedade RB855536 foi 

identificada como a menos produtiva das três, visto que em condições de déficit 

hídrico ela diminui mais seu crescimento, sofre mais efeitos do estresse oxidativo, 

acumula mais osmólitos e tem o ciclo de Calvin menos ativo. A variedade RB867515 

teve um melhor desempenho, não acumulou osmólitos, não teve aumento na 

concentração de prolina, teve sinais menores de estresse oxidativo e um melhor 

funcionamento do ciclo de Calvin. Além disto, nós observamos a indução de 

transcritos na via de resposta do ABA e proteínas relacionadas com a fotossíntese, 

transporte de água e dobramento protéico. A variedade RB92579 teve um padrão 



 

similar ao encontrado para a RB867515, mas teve uma maior fotossíntese, um 

menor estresse oxidativo e uma menor perda de pigmentos. Nossos dados 

avançaram na identificação de genes envolvidos na resposta ao déficit hídrico em 

cana-de-açúcar assim como permitiram distinguir as variedades utilizadas no estudo. 

A partir de uma prospecção inicial de dados de transcriptoma previamente 

obtidos pelo grupo, foram selecionados fatores de transcrição associados a 

características agronômicas de interesse. Produzimos anticorpos para 5 TFs de 

cana-de-açúcar e padronizamos a metodologia de ChIP-Seq utilizando a plataforma 

de sequenciamento Roche 454. Uma análise dos dados de ChIP-Seq usando 

anticorpos para a RNA Polimerase II nos permitiu detectar contaminações com DNA 

humano, provavelmente pela utilização de gDNA como controle das reamplificações, 

assim como a detecção de mapeamento de muitas regiões repetitivas, o que pode 

ser normal, podendo indicar locais de ligação da Polimerase II ou então background. 

O mapeamento de praticamente todos os dados de sorgo em cana evidenciou a 

similaridade entre estes organismos, mas a maior quantidade de mapeamento em 

cana evidencia uma maior complexidade de seu genoma. Os resultados foram 

importantes por permitir o estabelecimento de uma metodologia de mapeamento de 

regiões regulatórias no genoma da cana-de-açúcar e significa um importante passo 

no estabelecimento de redes regulatórias associadas a características agronômicas 

de interesse. 

 
 
 
Palavras-chave: cana-de-açúcar, ChIP-Seq, redes regulatórias, transcriptoma, 
déficit hídrico e genética molecular 
 

 



 

ABSTRACT 

Costa, M.D.L. Transcriptomics associated with water deficit and development of 
chromatin immunoprecipitation in sugarcane to study transcriptional 
regulatory networks. 2011. 235 p. PhD Thesis – Graduate Program in 
Biochemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
 
 Sugarcane is a C4 grass used for centuries as the main source of sugar and 

more recently for ethanol production. We have seen an increasing interest in recent 

years to understand sugarcane to improve yield and supply the increasing world 

demand. However, the amount of molecular data available is far from ideal, and 

investments in acquiring new knowledge will be necessary to progress in this field if 

we want to maintain our country as a pioneer in ethanol production. In this work, we 

conducted field experiments to compare varieties contrasting to drought tolerance 

and performed physiological and molecular analysis. The stress condition led to 

reduced growth and development of all three varieties. The variety RB855536 was 

identified as the least productive, suffered more effects of oxidative stress, has 

accumulated more osmolytes and has the Calvin cycle less active. The variety 

RB867515 had a better performance, did not accumulate osmolytes, had no increase 

in the concentration of proline, had minor signs of oxidative stress and a better 

functioning of the Calvin cycle. In addition, we observed an induction of transcripts in 

the ABA response pathway and proteins related to photosynthesis, water transport 

and protein folding. The variety RB92579 had a pattern similar to that found in 

RB867515, but presented increased photosynthesis, lower oxidative stress and a 

lower loss of pigment. We succeded in identifying genes involved in the response to 

water stress in sugarcane as well as in distinguishing the varieties used in the study. 

 We selected transcription factors associated with agronomical traits from the 

transcriptome data previously obtained by the group. We produced antibodies for 5 



 

sugarcane TFs and standardized the methodology of ChIP-Seq using the 454 

sequencing platform. Data analysis of ChIP-Seq using RNA Pol II antibody allowed 

us to detect contamination with the human genome, probably due to the use of gDNA 

in the reamplification control, as well as to map the detection repetitive regions, which 

may be binding sites of Pol II or background. The data reveals that sorghum and the 

sugarcane genome are similar despite the complexity of sugarcane. The results were 

important since they allow the beggining of studies to map regulatory regions in the 

sugarcane genome, as well as the uncovery of regulatory networks associated with 

agronomic traits of interest. 

 

 

 

Keywords: sugarcane, ChIP-Seq, regulatory networks, transcriptomics, water deficit 

and molecular genetics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A agricultura tem um peso relevante para a balança comercial do Brasil, 

sendo que várias culturas brasileiras contribuem para o produto interno bruto do 

país. No entanto, nem sempre as variedades utilizadas apresentam produtividade 

alta ou são adaptadas às condições de cultivo, sendo, portanto passíveis de 

melhoramento para a obtenção de novos cultivares com qualidade superior. As 

estratégias moleculares modernas de melhoramento incluem a alteração racional da 

expressão de genes que conferem maior produtividade e qualidade, assim como 

maior tolerância a estresses bióticos e abióticos. 

Atualmente, a obtenção de um novo cultivar pode ser feita por sistemas de 

cruzamentos e retro-cruzamentos quando os genes de interesse localizam-se em 

espécies intercruzáveis. Porém, quando os genes de interesse encontram-se fora do 

patrimônio genético da espécie, ou deseja-se manipular a expressão de algum gene 

específico da planta, a engenharia genética oferece as ferramentas básicas para 

identificar, selecionar, isolar e transferir genes específicos para uma grande 

quantidade de seres vivos. A dificuldade no caso do melhoramento clássico está na 

identificação de genótipos superiores e na transferência de características da 

espécie com o fenótipo desejado para variedades cultivadas. No caso da engenharia 

genética, a dificuldade está em identificar e caracterizar genes alvos e na obtenção 

de plantas transformadas com as características desejadas. 

Para se chegar a uma espécie melhorada através do melhoramento genético, 

estudos devem ser conduzidos para identificar os genes alvos, para realizar a 

transferência genética, para estudar o organismo modificado e para a 

regulamentação da cultura modificada. Apesar da estratégia parecer simples, na 
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prática não é bem o que acontece principalmente se levarmos em considerações 

culturas mais complexas como a cana-de-açúcar, onde a quantidade de dados 

disponíveis está muito abaixo do necessário quando comparada à sua importância 

no cenário mundial atual. 

 

1.1. A cana-de-açúcar e seu genoma 

 

A cana-de-açúcar é uma monocotiledônea C4 que pertence à família das 

Poaceae e é originaria de cruzamentos de diversas espécies do gênero Saccharum 

(Arceneaux, 1967). A espécie domesticada referência é a Saccharum officinarum, 

que tem elevada capacidade de acúmulo de sacarose. Esta espécie foi 

provavelmente domesticada na Nova Guiné a partir da espécie selvagem S. 

robustum e levada por humanos para várias regiões (Henry, 2010). A origem de S. 

spontaneum, uma espécie selvagem que não produz açúcar e com talos finos não é 

clara, mas acredita-se que essa espécie tenha se originado da introgressão de 

Miscanthus, Erianthus e Sclerostachya (Roach and Daniels, 1987). Híbridos naturais 

entre S. officinarum e S. spontaneum originaram S. barberi e S. sinense na Índia e 

China, respectivamente (Henry, 2010).  

No final do século XIX, S. spontaneum foi usada em programas de 

melhoramento buscando a obtenção de variedades resistentes às doenças que 

atacavam a S. officinarum. A hibridização interespecífica foi um marco, pois não 

somente conferiu resistência a um grande número de doenças como permitiu o 

aumento da produtividade, teor de açúcar, brotação da soqueira e tolerância a 

estresses (Roach, 1972). Os cultivares modernos foram originados de etapas de 

intercruzamentos destes híbridos interespecíficos (Price, 1965; Arceneaux, 1967). 
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Ao mesmo tempo em que a obtenção de híbridos foi um passo importante dado 

pelos programas de melhoramento, ela trouxe à genômica um grande desafio, visto 

que os cultivares modernos de cana-de-açúcar possuem um genoma com elevado 

nível de aneuploidia e poliploidia (D’Hont and Glaszmann, 2001). 

A cana contém de 100 a 130 cromossomos com aproximadamente 10 alelos 

para cada gene, sendo que seu genoma monoplóide foi estimado em 

aproximadamente 1 Gbp (D’Hont, 2001). Dos cromossomos da cana, de 75 a 85% 

pertencem a S. officinarum enquanto apenas 15 a 25% dos seus cromossomos são 

herdados de S. spontaneum (D’Hont, 1996; Piperidis, 2001; Cuadrado, 2004). O 

tamanho do genoma de uma célula somática (2C) do cultivar moderno R570 (2n= 

cerca de 115) foi estimado em 10,000 Mb (D’Hont, 2005). Até o momento, das 

espécies estudadas, o sorgo parece ter uma boa relação sintênica com cana (Wang 

et al., 2010). 

 

1.2. Importância da cana no cenário atual 

 

Uma característica notável da cana-de-açúcar é sua capacidade de acumular 

altas concentrações de sacarose em seus entrenós maduros, podendo chegar a 

concentrações de 0,5 M (Moore, 1995). Esta característica única a coloca entre as 

culturas de maior valor econômico no mundo, e que está em foco recentemente 

devido à experiência positiva do Brasil na produção de etanol. A cana está entre os 

mais eficientes produtores de biomassa conhecidos, sendo um atrativo para uso 

como matéria prima na produção de etanol celulósico na forma de bagaço ou como 

uma cultura dedicada à geração de biomassa para outros fins (Vermerris, 2011). 

Temos visto recentemente um desejo por obter o que chamamos de Cana-Energia, 
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uma planta com alto rendimento e maior quantidade de fibra. Para isto, programas 

de melhoramento têm inserido novos genótipos ancestrais em cruzamentos para 

obtenção de mais fibra e rendimento. É importante mencionar que a cana sempre foi 

melhorada tendo como base a produção de açúcar, mas esta nova indústria 

baseada em biocombustíveis e biocompostos requer uma vasta quantidade de 

biomassa e um alto rendimento voltado para diversas aplicações (Vermerris, 2011). 

O Brasil colheu aproximadamente 625 milhões de toneladas de cana-de-

açúcar na safra 2010/2011, em uma área cultivada de apenas 8 milhões de 

hectares, sendo que o estado de São Paulo concentra a maioria das lavouras, 

contribuindo com 52,8 % da área plantada no país. A média de rendimento foi 77 

t/ha (CONAB, 2011), maior do que o milho nos Estados Unidos (9,3 toneladas/ha) 

(USDA, 2011) e o sorgo sacarino na China (60 toneladas/ha) (Zhang et al., 2010). 

Do total da cana industrializada, 53,8 % (336 milhões de toneladas) foi destinada a 

produção de etanol, que gerou um volume de aproximadamente 27 bilhões de litros 

(resultando em 82 litros por tonelada de cana) (CONAB, 2011). 

Para aumentar a produção de cana-de-açúcar mundial será necessário 

expandir a área plantada assim como reduzir as perdas. O governo brasileiro 

recentemente anunciou que a expansão da cana seria limitada a 63,5 Mha sem o 

desmatamento de ecossistemas naturais, o que corresponde a um acréscimo de 

13,8 vezes ao utilizado em 2009 (Decreto 6.961, DOU 17 Setembro de 2009). Se 

esta expansão for associada ao uso de áreas que estão abandonadas ou são 

adequadas para plantio no mundo, a cana poderia suprir uma quantidade 

considerável da demanda mundial por biocombustíveis (Somerville et al., 2010). É 

importante mencionar que a maior parte destas áreas está em regiões sujeitas a 

condição de estresse e será necessário entender estes fenômenos em cana-de-
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açúcar, sendo que a identificação de genes e vias associadas a tratos agronômicos 

de interesse será importante para conduzir o melhoramento genético de uma forma 

mais direcionada. 

 

1.3. A biotecnologia da cana-de-açúcar 

 

 O estudo do genoma da cana-de-açúcar no Brasil iniciou com a obtenção de 

237.954 ESTs pelo projeto SUCEST (Vettore et al., 2003). Coleções de ESTs 

representam a alternativa mais rápida para uma caracterização inicial dos genes 

expressos podendo contribuir significativamente na identificação de genes 

associados a características agronômicas de interesse. A coleção SUCEST foi 

agrupada em 43,141 possíveis transcritos únicos, também conhecidos como 

sugarcane assembled sequences (SAS) (http://sucest.lbi.ic.unicamp.br/public/) 

(Vettore et al., 2003). Vários estudos descreveram e discutiram possíveis funções 

das sequências obtidas (Arruda, 2001; Grivet, 2001) e cerca de 30 % dos transcritos 

identificados não possuem similaridade com genes encontrados nos bancos de 

dados públicos. 

 Posteriores ao SUCEST foram criadas plataformas para estudar o 

transcriptoma da cana por vários grupos no mundo, levando a obtenção de uma 

grande quantidade de dados de expressão disponível para acúmulo de sacarose, 

especificidade de tecido, frio, seca, indução por etanol, especificidade de genótipo, 

fitormônios, estresse biótico/abiótico e alta concentração de CO2 (Casu, 2001; 

Carson and Botha, 2002; Casu et al., 2004; Bower, 2005; Casu, 2005; Papini-Terzi 

et al., 2005; Camargo et al., 2007; Casu et al., 2007; Rocha et al., 2007; De Souza et 

al., 2008; Papini-Terzi et al., 2009; Rodrigues et al., 2009; Manners and Casu, 2011). 
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A iniciativa brasileira desenvolvida pelo SUCEST-FUN levou a obtenção de mais de 

68.000 pontos experimentais diferencialmente expressos pelo grupo da Dra. Glaucia 

Souza e colaboradores. Os dados se encontram armazenados no banco de dados 

SUCEST-FUN (http://sucest-fun.org) (Nishiyama-Jr et al., 2010). 

 

1.3.1. O Transcriptoma da cana-de-açúcar 

 

 A cana-de-açúcar é um bom modelo para identificar genes associados ao 

acúmulo de açúcar e biomassa (Waclawovsky et al., 2010; Manners and Casu, 

2011). Ao longo dos anos, um grande número de dados de expressão foi obtido, e 

estes apontam genes com grande potencial para melhorar a cana-de-açúcar. Por 

exemplo, a análise do transcriptoma comparando entrenós em desenvolvimento ou 

cultivares de cana com diferente conteúdo de sacarose nos entrenós evidenciou a 

expressão diferencial de genes relacionados ao metabolismo de parede celular 

como celulose sintase, expansinas (EXP), xiloglucana endo-beta-1,4 glucanase 

(XTHs), fenilalanina amonia-liase (PAL), ácido cafeico 3-o-metiltransferase (COMT). 

Isto sugere que o acúmulo de sacarose leva a uma alteração na síntese da parede 

celular (Casu et al., 2007; Papini-Terzi et al., 2009; Waclawovsky et al., 2010). 

Diminuir a expressão de enzimas da síntese de lignina, como a COMT, ou mudar a 

composição da lignina pela alteração dos monolignóis constituintes pode aumentar a 

produção de etanol pelo aumento da liberação de açúcares a partir da lignocelulose 

(Vega-Sanchez and Ronald, 2010), sendo uma via de grande interesse 

biotecnológico. 

 Além disto, comparações do perfil de expressão em experimentos similares 

aos citados anteriormente, demonstraram que não existe uma correlação entre o 
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conteúdo de sacarose acumulado nos entrenós e o nível de transcritos de genes 

associados ao metabolismo de sacarose como sacarose sintase, invertase, entre 

outros (Carson and Botha, 2002; Casu et al., 2003). Entretanto, à medida que temos 

a maturação do entrenó, transportadores de açúcar como PST Tipo 2a tem sua 

expressão aumentada consideravelmente (Casu et al., 2003).  

 Estudo conduzido em folhas de cana que apresentam maior acúmulo de 

açúcar identificou genes para transportadores de açúcar, proteínas 14-3-3, proteínas 

envolvidas no metabolismo do inositol, proteínas de resposta a estresse abióticos, 

trealose fosfato sintase (TPS), trealose fosfato fosfatase (TPP) e algumas fosfatases 

como genes diferencialmente expressos e provavelmente envolvidos no 

metabolismo do açúcar (McCormick, 2008; Felix et al., 2009). Entre as proteínas 

importantes descritas até o momento, é importante mencionar o possível papel da 

SnRK1 e 14-3-3 que têm uma correlação negativa com o acúmulo de sacarose nos 

entrenós e juntas tem um papel de fosforilação e inibição da sacarose fosfato sintase 

(Papini-Terzi et al., 2009; Waclawovsky et al., 2010). O atual modelo para acúmulo 

de sacarose nos entrenós precisa ser melhor investigado, mas aparentemente, 

transportadores de açúcar parecem ter importante papel, assim como as 

aquaporinas para manter a regulação do balanço osmótico no entrenó (Rae et al., 

2005; Papini-Terzi et al., 2009). 

 A tolerância a estresse bióticos e abióticos é outro importante fenômeno que 

necessita ser entendido, uma vez que a expansão da indústria canavieira ocorre em 

áreas sujeitas a diferentes condições de estresse (Somerville et al., 2010). Estudos 

do transcriptoma de cana submetida à seca e fitormônios identificaram vários genes 

conhecidos e que tem expressão associada a estresses ambientais como PRs, R-

gene, DREBs, HSPs, deidrina, LEA, PP2C entre outros (Bower, 2005; Rocha et al., 
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2007; Rodrigues et al., 2009). Estes candidatos devem ser testados para verificar se 

em cana eles desempenham um papel similar ao desempenhado nos organismos 

modelos de estudo onde foram inicialmente identificados e se eles são capazes de 

conduzir tolerância ao estresse em cana. 

 Será necessário expandir nosso conhecimento em muitas áreas diferentes 

para entender a biologia da cana se quisermos realizar o melhoramento genético 

deste organismo e uma categorização funcional dos genes alvos é bastante 

oportuna para começarmos a construir as redes regulatórias que podem explicar as 

particularidades da cana de açúcar. Todos os genes anteriormente mencionados 

são ótimos alvos para manipular a cana, mas se levarmos em consideração o tempo 

e investimentos para liberar uma nova variedade, veremos que ainda temos um 

longo caminho pela frente e precisamos de ferramentas para acelerar este processo. 

Um atalho poderia ser conseguido utilizando organismos modelo como Setaria (Li 

and Brutnell, 2011) e Brachypodium (Draper et al., 2001) para uma caracterização 

prévia dos fenótipos associados à cada gene identificado antes de estudos em cana. 

Outra alternativa seria identificar redes de regulação com potencial biotecnológico, 

que proveria dados importantes para entender não apenas os mecanismos de 

respostas, mas também as consequências da alteração que um gene pode acarretar 

no organismo. Acreditamos que ambas as abordagens serão bastante utilizadas. 
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1.4. Redes regulatórias transcricionais 

 

Dentre as proteínas de um organismo envolvidas na modulação da expressão 

gênica, os fatores de transcrição (TFs) desempenham importante função regulatória 

por alterar dinamicamente o transcriptoma do organismo o que pode acarretar 

mudanças metabólicas e fenotípicas. Uma vez que a regulação da transcrição é o 

primeiro passo da expressão gênica e pode afetar os várias diferentes “omas” 

(proteoma, metaboloma e fenoma), a análise funcional dos TFs é importante e 

necessária para os estudos “ômicos” e para a elucidação das redes funcionais em 

plantas (Mitsuda and Ohme-Takagi, 2009). Dentre os estudos realizados, existem 

algumas questões a serem estabelecidas: 1) Como o sítio de ligação do TF 

influencia efetivamente ou não a regulação da transcrição, 2) Qual o sítio de ligação 

do TF, 3) Como é a especificidade da ligação, 4) Qual a característica da cromatina 

que influência a habilidade do TF de interagir estavelmente com o genoma e 5) 

Como a ligação do TF é relacionada com sua subsequente função com respeito à 

regulação dos genes próximos. Responder a estas questões e outras colocadas por 

(Farnham, 2009) é importante para descrever redes regulatórias e extrapolar acerca 

da grande quantidade de dados de genes individuais disponíveis na literatura (Blais 

and Dynlacht, 2005). 

As redes regulatórias celulares podem ser distinguidas em redes regulatórias 

transcricionais e pós-transcricionais, e estas podem ser subdivididas em físicas e 

funcionais. Redes físicas contêm interações proteína-proteína (formação de homo- e 

heterodímeros), proteína-DNA (fatores de transcrição-DNA), proteína-RNA (mRNA-

RNA biding proteins) e/ou RNA-RNA (RNA-miRNA). Redes funcionais incorporam as 

consequências destas interações físicas e a ativação/repressão desta expressão 
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gênica (Walhout, 2006). Para entender a topologia e dinâmica das redes regulatórias 

transcricionais que governam processos biológicos é essencial: 1) identificar os 

nodos de interação de níveis de expressão; 2) determinar como as interações 

mudam com o tempo e 3) avaliar o impacto da disrupção dos nodos chaves (Blais 

and Dynlacht, 2005). 

O modelo geral estabelecido da regulação da transcrição é que cis-

elementos, como promotores e acentuadores, e proteínas que se ligam a estes 

elementos podem controlar a transcrição em diferentes níveis dependendo do gene 

(Lee and Young, 2000; Sandelin et al., 2007). Promotores são compostos por uma 

sequência de elementos comuns como o TATA Box, uma sequência iniciadora e 

sítios de ligação de outros TFs que trabalham juntos para recrutar a maquinaria 

transcricional para o sítio do início da transcrição (TSS). Acentuadores também 

contém sítios de ligação para fatores de transcrição, mas são localizados distantes 

do sítio de inicialização da transcrição. 

Inicialmente, baseado em uma caracterização detalhada de uma pequena 

quantidade de promotores reconhecidos pela RNA Pol II típica, foi pensado que 

estes contêm uma sequência TATA Box localizada a 30 pb upstream do TSS 

(Farnham, 2009). Entretanto se pensa agora que os promotores direcionados pelo 

TATA são as exceções e não a regra, assim como a idéia de que os TFs se ligam 

exclusivamente nos promotores (Sandelin et al., 2007). Outros estudos genômicos 

recentes sugerem que aproximadamente 50% dos genes humanos têm promotores 

alternativos, indicando que sequências regulatórias para um gene em particular 

podem se estender por distâncias consideráveis (Sun et al., 2011). Vários 

paradigmas estão sendo verificados e revistos. Apesar de intrigante e interessante, 
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estes estudos em organismos mais complexos devem ser realizados com um 

cuidado adicional, visto que a análise irá resultar em dados mais complexos. 

Dada a quantidade cada vez maior de dados de sequência disponíveis, 

muitas ferramentas computacionais estão continuamente sendo desenvolvidas para 

a anotação preditiva dos possíveis sítios de ligação de TFs em promotores (Tompa 

et al., 2005). Uma limitação frequentemente ignorada é o fato bem conhecido de 

que, dentro de uma família, TFs se ligam frequentemente a sequências de DNA 

similares, o que torna quase impossível se distinguir quais dos muitos TFs de uma 

família em particular regula certo gene. Este problema é ainda maior em plantas, 

onde as famílias de TFs são muito mais numerosas (Shiu et al., 2005). Portanto, é 

essencial a utilização de ferramentas para a experimentação in vivo das interações 

proteína-DNA em plantas. 

A principal ferramenta para analisar a ligação proteína-DNA in vivo é a 

imunoprecipitação da cromatina (ChIP) (Solomon et al., 1988). Nestes experimentos, 

anticorpos são utilizados para selecionar proteínas ou nucleossomos específicos, o 

qual enriquecerá as sequências de DNA ligadas a estas proteínas (Haring et al., 

2007). Com o rápido desenvolvimento tecnológico dos métodos de sequenciamento 

de nova geração (NGS), o arsenal de ensaios genômicos disponíveis aumentou, 

pois a habilidade de sequenciar milhares de sequências em apenas uma corrida 

possibilitou a condução de grandes experimentos de uma forma simples e rápida 

(Bentley, 2006; Shendure and Ji, 2008). A imunoprecipitação da cromatina seguida 

pelo sequenciamento em larga escala (ChIP-Seq) foi uma das primeiras aplicações 

do NGS (Barski et al., 2007; Johnson et al., 2007; Robertson et al., 2007). No ChIP-

Seq, os fragmentos de DNA imunoprecipitados são sequenciados diretamente, em 

vez de serem hibridizados em um arranjo (ChIP-chip, (Ren et al., 2000)) de modo 
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que a técnica de ChIP-Seq tem uma maior resolução, menos artefatos e maior 

cobertura. Deste modo, um melhor mapeamento dos sítios de ligação permite a 

criação de uma lista mais acurada de motivos regulatórios (Johnson et al., 2007; 

Visel et al., 2009). 

Claramente, o acesso a grande quantidade de dados de expressão de RNA e 

ligação de TFs em escala genômica fornecem agora uma oportunidade excitante de 

analisar os modelos anteriores de regulação da transcrição. Experimentos de ChIP-

Seq permitirão aos cientistas criarem um mapeamento global da interação proteína-

DNA em um tipo de célula em um único experimento (Park, 2009). Com isto, sítios 

de ligação podem ser caracterizados relativos às características do genoma como, 

por exemplo: se está perto de gene, a frequência de ligação relativa à estrutura 

gênica, (promotor, acentuador, intron, exons) e o tipo de domínio da cromatina 

próximo ao local de ligação (Ma and Wong, 2011). De posse destes dados, podem 

ser mapeadas redes de ligação no genoma e prover dados estatísticos in vivo que 

seriam impossíveis de serem previstos apenas com análise computacional. 

 

1.5. Estresse hídrico 

 

 Estresses de origem ambiental constituem os principais responsáveis por 

perdas na agricultura e podem reduzir a produtividade média de 65% a 87%, 

dependendo da planta (Bray et al., 2000). Por não possuírem movimento, as plantas 

estão constantemente submetidas a condições adversas do meio ambiente que 

restringem profundamente seu desenvolvimento e produtividade. Elas são capazes 

de reagir a alterações ambientais através de diversas respostas celulares que levam 

à defesa da planta e/ou ao ajuste às condições adversas. Essas alterações 
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englobam a indução da expressão de genes específicos e a ativação de vias de 

sinalização que agem cooperativamente na tentativa de aliviar o efeito deletério do 

estresse e estabelecer o retorno à homeostasia celular. Em condições de campo 

diversas condições de estresses atuam simultaneamente limitando o crescimento e 

a produtividade, sendo que a identificação de vias de sinalização de resposta em 

células afetadas por diferentes estresses, bem como das interações entres estas 

vias, constitui um dos interesses majoritários de pesquisas na área de interações 

das células vegetais com o meio ambiente. Uma grande quantidade de dados está 

disponível sobre alterações ocorridas na expressão gênica em resposta à seca e 

outros estresses (Yamaguchi-Shinozaki and Shinozaki, 2006). O principal problema 

é associar estas mudanças com um significativo efeito nos processos fisiológicos 

porque muitos estudos não são tecido-específicos e são realizados com tratamentos 

artificiais (Munns, 2005). Além disso, quando as respostas são multigênicas, como 

no caso da seca, é difícil discernir entre os genes controlados e as proteínas 

reguladoras. (Chaves et al., 2009). 

 A água está se tornando limitante para a agricultura como resultado de baixas 

precipitações, excessiva quantidade de sal no solo e aumento da divisão das fontes 

de água entre o uso urbano e industrial (Neumann, 2008). Entre os estresses que 

afetam a produtividade agrícola, a resposta ao estresse hídrico destaca-se como o 

fator mais limitante ao crescimento das plantas. A disponibilidade de água doce vem 

diminuindo, sendo que a agricultura, principalmente a irrigação, é responsável por 

70% do uso de água, o que aponta para uma necessidade de se aumentar a 

eficiência na produção agrícola (Kates and Parris, 2003). Dada a escassez de água 

prevista para o futuro em muitas áreas, o sustento da indústria canavieira no Brasil e 

no mundo irá depender do desenvolvimento de cultivares de cana-de-açúcar 
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tolerantes ao estresse hídrico e com capacidade de uso dos recursos hídricos com 

maior eficiência. 

As respostas à seca variam dependendo da intensidade ou duração do 

estímulo e compreendem alterações rápidas no fluxo de íons para otimizar a 

pressão osmótica celular, fechamento dos estômatos para reduzir a perda por 

transpiração, produção de substâncias osmoprotetoras como açúcares, prolina e 

proteínas e, no caso de seca prolongada, alterações no padrão de crescimento das 

plantas (Riera et al., 2005). 

Genes induzidos por estresses abióticos (como seca, salinidade e frio) 

incluem os que codificam para proteínas que agem na proteção celular ao estresse, 

como é o caso de chaperonas, osmotinas, proteínas que se ligam a mRNA, enzimas 

para biossíntese de osmólitos, canais de água, transportadores de açúcar e de 

prolina, enzimas de detoxificação, enzimas de metabolismo de ácidos graxos, 

inibidores de proteases, proteínas LEA, ferritina e proteínas de transferência de 

lipídeos (Yamaguchi-Shinozaki and Shinozaki, 2006). Adicionalmente, são induzidos 

genes envolvidos na regulação de vias de transdução de sinal e reguladores da 

expressão de genes relacionados a respostas a estresses. Dentro dessa categoria, 

encontram-se proteínas quinases, proteínas fosfatases, enzimas do metabolismo de 

fosfolipídios, proteínas de ligação com calmodulina e, principalmente, fatores de 

transcrição (Yamaguchi-Shinozaki and Shinozaki, 2006). Diversos genes 

responsivos à seca ao nível de transcrição já estão catalogados (Bray, 1993; Ingram 

and Bartels, 1996; Seki et al., 2001; Oono et al., 2003), podendo ser divididos nos 

grupos dependente e independente de ABA, já que esses estímulos levam à síntese 

desse fitormônio (Riera, 2005). 
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 O primeiro sintoma da seca é a rápida inibição do crescimento da parte apical 

e em menor extensão da raiz. Isto é seguido pelo parcial ou completo fechamento 

estomático, que está associado à redução da transpiração e absorção de CO2 para a 

fotossíntese. Nestas condições a seca tende a interromper o desenvolvimento 

reprodutivo, a induzir senescência foliar prematura, murchamento, dessecação e 

morte (Neumann, 2008). Um mecanismo que “evita a seca” permite que a planta 

mantenha seu funcionamento normal mesmo em potenciais hídricos baixos. “Evitar a 

seca” é usualmente acompanhado por mudanças morfológicas na planta, como 

redução da condutância estomática, diminuição da área foliar, desenvolvimento de 

um extensivo sistema radicular e um aumento da razão raiz/parte aérea 

(Ramachandra Reddy et al., 2004). Por outro lado, “Tolerância à seca” é 

acompanhada por processos moleculares, fisiológicos e bioquímicos que incluem a 

expressão de genes e proteínas específicas para condições de estresse 

(Ramachandra Reddy et al., 2004). O efeito do déficit hídrico no crescimento da raiz, 

arquitetura hidráulica, abertura estomática e crescimento da parte aérea irão 

determinar a produtividade das culturas (Neumann, 2008). Mecanismos complexos 

parecem estar envolvidos na expressão gênica e transdução de sinal em resposta 

ao estresse hídrico. Entretanto, o mecanismo molecular preciso da regulação dos 

genes da planta em condições de estresse hídrico ainda é elusivo (Ramachandra 

Reddy et al., 2004). 

 Em adição à redução da difusão de CO2 pela planta através do estômato, o 

estresse hídrico e salino resulta em uma aparente redução da difusão do CO2 no 

mesófilo da folha. Estas mudanças na condutância do mesofilo podem ser ligadas 

fisicamente a alterações na estrutura dos espaços intercelulares devido ao 

encolhimento da folha ou alterações bioquímicas (conversão de CO2 em 
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bicarbonato) e/ou permeabilidade das membranas mediadas pelas aquaporinas 

(Ramachandra Reddy et al., 2004). O fechamento estomático acontece em resposta 

ao declínio do turgor na folha, ao alto déficit de pressão de vapor na atmosfera ou a 

geração de compostos químicos sinalizadores pela raiz, sendo que este último é 

comum para o estresse hídrico e salino (Ramachandra Reddy et al., 2004). Nesta 

situação, o fornecimento de CO2 para a Rubisco é prejudicado, o que predispõe o 

aparato fotossintético a aumentar a energia de dissipação e diminuir a expressão de 

genes de fotossíntese quando as plantas estão sujeitas a alta quantidade de luz e 

temperatura (Ramachandra Reddy et al., 2004). Em estresse moderado, um declínio 

pequeno da condutância estomática pode prodecer contra os efeitos do estresse, 

permitindo a planta salvar água e aumentar a eficiência do uso da água. 

 

1.5.1. Ácido abscísico (ABA) 

 

O ABA pertence a uma categoria de metabólitos conhecidos como 

isoprenóides, ou terpenóides. Esses compostos derivam de um precursor de cinco 

carbonos, o isopentenil. A molécula de ABA contém 15 átomos de carbono (C15) e é 

sintetizada a partir da quebra de carotenóides C40 produzidos a partir do ácido 

mevalônico (Nambara and Marion-Poll, 2005). O catabolismo de ABA ocorre via 

reações de hidroxilação, com participação de monoxigenases do citocromo P450, e 

de conjugação, onde grupos hidroxila e carboxila do ABA ou de seus derivados 

oxidados são conjugados com glicose (Nambara and Marion-Poll, 2005). 

 O fitormônio ABA está envolvido em diferentes processos fisiológicos das 

plantas como maturação e dormência de sementes, adaptação dos órgãos 

vegetativos a estresses abióticos (principalmente frio e seca) e desenvolvimento 
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(Himmelbach et al., 2003). A seca ativa a produção do fitormônio ABA, que causa o 

fechamento estomático, crescimento da raiz (Shinozaki and Yamaguchi-Shinozaki, 

2007; Neumann, 2008), aumento da condutividade hidráulica da raiz (Glinka, 1980) e 

a indução de vários genes relacionados ao estresse. Vários genes são ativados pela 

aplicação de ABA exógeno, enquanto outros não são afetados (Shinozaki and 

Yamaguchi-Shinozaki, 2007). Como ocorre com os demais fitormônios, sabe-se que 

as vias desencadeadas por ABA podem interagir tanto de forma sinérgica quanto 

antagônica à de outros fitormônios, mas evidências têm demonstrado que existem 

vias de sinalização ao estresse hídrico tanto dependente como independente do 

hormônio ABA (Yamaguchi-Shinozaki and Shinozaki, 2005). O ABA apresenta um 

envolvimento direto na resposta a estresses abióticos, já que algumas das enzimas 

da via de biossíntese desse fitormônio são induzidas frente à seca e ao estresse 

osmótico (Nambara and Marion-Poll, 2005). 

 Importantes reguladores das vias iniciadas por ABA incluem proteínas G, a 

NADPH oxidase, as fosfatases da classe PP2Cs, proteínas quinases dependentes 

de cálcio e proteínas quinases do tipo SnRKs (Himmelbach et al., 2003). Além disto, 

recentemente um novo modelo para a ação do ABA tem sido proposto e validado, e 

envolve o receptor PYR/PYL/RCAR como componente inicial da via regulatória 

negativa que diretamente modula as fosfatases PP2C, que por sua vez regulam 

diretamente as quinases SnRK2 (Sheard and Zheng, 2009). Este modelo integra a 

maioria dos sinalizadores previamente descritos e mostra a importância de se 

realizar trabalhos que definam alvos diretos das SnRK2s e PP2Cs (Cutler et al., 

2010; Hauser et al., 2011). 
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1.5.2. Fotossíntese sob estresse 

 

 Respostas fisiológicas à seca incluem o fechamento estomático, a diminuição 

da atividade fotossintética, a alteração da elasticidade da célula e até a geração de 

metabólicos tóxicos que podem acarretar morte celular. Associado a isto, ocorre a 

re-programação da expressão gênica que acarretará alterações na maquinaria 

bioquímica e proteômica (Ahuja et al., 2010). Apesar da maioria dos fatores 

bioquímicos para a resposta ao estresse estarem presentes em todas as espécies, a 

diferença entre elas está em quão rápida e persistente é a ativação desta 

maquinaria, e como o estresse é percebido e os sinais são transduzidos (Kaur and 

Gupta, 2005). 

 É sabido que a fotossíntese foliar em plantas superiores diminui sob estresse, 

assim como o conteúdo relativo de água (RWC) e o potencial hídrico foliar (Lawlor 

and Cornic, 2002). Entretanto, ainda se debate se a seca limita a fotossíntese pelo 

fechamento estomático ou por comprometimento metabólico (Tezara et al., 1999; 

Lawson et al., 2003; Lawson et al., 2008). A limitação dos estômatos parece ser 

geralmente determinante na redução da fotossíntese sobre estresse hídrico 

acarretando o decréscimo da fotossíntese e da concentração interna de CO2, que 

finalmente inibe o metabolismo fotossintético total (Ramachandra Reddy et al., 

2004). Tem sido demonstrado que a redução da condutância do mesófilo tem 

grande importância na redução da difusão de CO2 em estresse hídrico e salino 

(Saibo et al., 2009). Entretanto, as aquaporinas têm sido descritas como 

relacionadas à condutância do mesófilo (Uehlein et al., 2003; Hanba et al., 2004). 

Por isto, a expressão e regulação de aquaporinas pode mediar efeitos do meio na 

difusão de CO2 (Saibo et al., 2009). Tanto a temperatura como a seca, podem por 



Introdução 

 

 

37 

razões diversas reduzir a síntese de RuBP, que depende das concentrações de ATP 

e NADPH, e da atividade de enzimas do ciclo de Calvin. A redução da RuBP 

acarreta uma diminuição das taxas fotossintéticas de assimilação de CO2. Como 

mostrado por (Tezara et al., 1999), o fechamento estomático é uma das primeiras 

respostas da seca e a limitação dominante para a fotossíntese em condições de 

estresse suave ou moderado. Entretanto, (Tezara et al., 1999; Lawlor and Tezara, 

2009) observaram que existe uma redução progressiva nos processos bioquímicos 

em casos de estresse mais severos, tornando-se estes dominantes na redução 

fotossintética de assimilação de CO2 (Saibo et al., 2009). 

 Durante a evolução, as plantas desenvolveram várias estratégias de 

aclimatação em condições adversas. O principal objetivo é manter a eficiência 

fotossintética o mais alta possível e evitar um desequilíbrio energético como 

consequência do dano fotoxidativo. O estresse abiótico interfere com a fotossíntese 

em diferentes passos como a difusão de CO2, a eficiência do PSII, o transporte de 

elétrons, a formação de ROS, o conteúdo da RuBP (dependente do suprimento de 

ATP e NADPH) e a atividade da RuBP e da fotorrespiração (Saibo et al., 2009). 

 

1.5.3. Fotorrespiração 

 

 A fotorrespiração ocorre em todos os organismos fotossintéticos e 

bioquimicamente se inicia com a substituição do O2 pelo CO2 na primeira reação da 

fixação do CO2, que é catalisada pela ribulose 1,5-bisphosphate (RubP) carboxilase-

oxigenase (Rubisco). Esta substituição produz o composto tóxico chamado 2-

fosfoglicolato (2PG) (Anderson, 1971), que é reciclado para 3-fosfoglicerato (3PGA). 

A reciclagem requer um número de passos enzimáticos, envolvidos na 
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fotorrespiração do ciclo C2, em que uma molécula de 3PGA é recuperada a partir de 

duas moléculas de 2PG e 1 átomo de carbono é perdido pela fotorrespiração na 

forma de CO2. Perdas de CO2 pela fotorrespiração são altas, e podem atingir 20% 

em plantas C3 sob condições moderadas (Cegelski and Schaefer, 2006), chegando 

a patamares maiores em locais quentes e secos (Bauwe et al., 2010). 

 

1.5.4. Fotoinibição 

 

 Plantas absorvem a energia do sol para prover as reações fotoquímicas da 

fotossíntese. Entretanto, esta absorção carrega com ela o potencial para gerar 

danos na maquinaria fotossintética, principalmente no PSII, causando fotoinibição. 

Isto pode diminuir a atividade da fotossíntese, o crescimento e a produtividade. As 

plantas, no entanto, tem desenvolvido mecanismos que podem rapidamente e 

efetivamente reparar os danos causados por fótons no PSII (Aro et al., 2005) e como 

resultado, a rede de fotoinibição somente ocorre quando a razão de dano excede o 

limite de reparo. Para evitar a fotoinibição, as plantas desenvolveram diversos 

mecanismos de fotoproteção como o movimento das folhas e cloroplastos, triagem 

da fotorradiação, sistemas de detoxicação de ROS, dissipação de energia luminosa 

como energia térmica (qE); transporte de elétron cíclico (CEF) no PSI e vias de 

fotorrespiração (Takahashi and Badger, 2011). 

 Entretanto, o excesso de luz absorvida nos pigmentos fotossintetizantes tem 

mostrado ser capaz de acelerar a fotoinibição através de um mecanismo que causa 

a inibição do reparo do fotodano no PSII assim como através do simples fotodano 

(Nishiyama et al., 2006; Takahashi and Murata, 2008). Assim, o fotodano e a inibição 

do reparo do PSII são prevenidos pelo consumo (ou dissipação) da energia 
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absorvida pelos pigmentos fotossintetizantes (Takahashi and Badger, 2011). Após o 

fotodano no PSII, a proteína danificada (primariamente a D1) deve ser trocada por 

uma recém sintetizada (Aro et al., 2005). 

 

1.5.5. Estresse Oxidativo 

 

Quando as plantas são expostas a estresses ambientais e a disponibilidade 

de CO2 nas folhas (Ci) é restrita e/ou a síntese de ATP é desbalanceada, a atividade 

do ciclo de Calvin é reduzido, mas o PSII permanece ativo. Nestas condições, a 

concentração do aceptor final de elétron, o NADP é geralmente muito baixa, e isto 

leva a um excesso de energia de excitação no fotossistema. Estados de alta energia 

podem ser dissipados por compostos não fotoquímicos (por exemplo, o ciclo das 

xantofilas) ou processos alternativos, como o metabolismo fotorrespiratório (Niyogi, 

2000). Se não for dissipado, os elétrons acumulam na cadeia transportadora de 

elétrons e são transferidos para o oxigênio (reação de Mehler) como processos que 

geram ROS. Por causa de sua alta reatividade, o ROS reage e danifica vários 

componentes celulares (por exemplo: proteínas, DNA e lipídeos) constituindo um 

quadro de estresse oxidativo e o sistema deve então ser detoxificado por 

mecanismos como os realizados pela superóxido dismutase (SOD) e o ciclo da 

glutationa-ascorbato (Noctor and Foyer, 1998). ROS também inicia uma reação 

fotoquímica no centro do PSII, causando fotoinibição. Recentemente, tem sido 

proposto que a maioria dos estresses ambientais inativam o PSII pela inibição dos 

mecanismos de reparação do fotodano mais do que pelo ataque ao PSII (Murata et 

al., 2007). 
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 O estado redox do estroma regula a expressão gênica (Rochaix, 2001). 

Moléculas reativas ao redox (ROS, tiorredoxina e glutationa reduzida) geradas pelas 

condições adversas do meio ambiente atuam como sinalizadores para ativar ou 

inativar a expressão de genes do cloroplasto e do núcleo. Interessantemente, todos 

os genes que são regulados pelo estado redox são relacionados com a fotossíntese 

(Pfannschmidt, 2003). Uma vez que o estado redox pode regular a atividade de 

quinases, que podem controlar a atividade de TFs plastídios (Baginsky et al., 1999) 

acredita-se que esta possa ser a ligação entre o estado redox e a regulação da 

expressão gênica. Entretanto, nenhum TF sensitivo ao estado redox foi identificado 

em plantas até o momento (Balogun et al., 2003). 

 Diminuir a atividade do PSII resulta num desbalanço entre a geração e a 

utilização de elétrons, aparentemente resultando em mudanças no rendimento 

quântico. Estas mudanças na fotoquímica do cloroplasto em plantas em condições 

de seca resultam na dissipação do excesso de energia luminosa no PSII principal e 

antenas, gerando ROS, que potencialmente são perigosos sob condições de 

estresse (Ramachandra Reddy et al., 2004). 

 Mudanças no transporte de elétrons na fotossíntese durante a seca 

inevitavelmente leva a formação de superóxidos (O2
-), uma vez que oxigênio 

molecular compete com o NADP para a redução do lado aceptor do PSI. Apesar do 

transporte de elétrons da fotossíntese ser considerado tolerante a seca, variações 

de 20–30% entre as espécies de planta não são incomuns. A seca não somente 

causa perda dramática de pigmentos, mas também leva à desorganização das 

membranas do tilacóide (Ladjal et al., 2000). Reações fotoquímicas associadas com 

o PSII têm sido mostradas mais susceptíveis à seca. Perda ou declínio da proteína 

D1 e D2 do PSII tem sido reportados como associados com a perda da química do 
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PSII (Ramachandra Reddy et al., 2004). Inibição da assimilação do CO2, acoplado 

com a mudança na atividade do fotossistema e a capacidade de transporte de 

elétrons fotossintéticos, resultam em uma produção acelerada de ROS via reação de 

Mehler no cloroplasto (Asada, 1999). 

 Por isto, durante a seca temos potencial aumento da acumulação de 

superóxidos e peróxidos de hidrogênio resultando em um aumento da razão entre a 

fotorredução do O2 no cloroplasto (Robinson and Bunce, 2000). Restrições 

termodinâmicas e regulação diminuída do PSII exercem um controle restritivo sobre 

a taxa de fluxo de elétrons nas folhas e os ROS são responsáveis pela maioria do 

dano oxidativo em sistemas biológicos. Efeitos deletérios dos radicais livres nas 

estruturas biológicas incluem quebra de DNA, oxidação de aminoácidos e proteínas 

e peroxidação de lipídeos (Asada, 1999; Johnson et al., 2003). O ROS ataca estas 

macromoléculas nas células prejudicando sua função. O dano é recuperado e 

reparado via “de novo” biossíntese. Entretanto, em condições de estresse intensas e 

danos severos nas biomoléculas, os eventos em cascatas podem resultar em morte 

celular (Ramachandra Reddy et al., 2004). 

 O destino das células sob condições de estresse ambiental é determinado 

pela duração do estresse assim como a sua capacidade de proteção. O ROS atua 

causando dano celular sobre seca. As sequências de eventos no tecido sujeito à 

seca são: (1) aumentar a produção de ROS que irão oxidar as moléculas alvos (2) 

aumentar a expressão de genes com funções antioxidantes (3) aumentar os níveis 

do sistema antioxidativo e antioxidantes e (4) aumentar a capacidade de eliminação 

dos ROS, resultando em tolerância contra a seca (Ramachandra Reddy et al., 2004) 

 Mecanismos de detoxificação por ROS em todas as plantas podem ser 

categorizados em enzimáticos, (superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), 
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ascorbato peroxidase (APX), peroxidase (POD) e glutationa redutase (GR)) e não 

enzimáticos (flavanonas, antocianinas, carotenóides e ácido ascórbico) 

(Ramachandra Reddy et al., 2004). 

 

1.5.6. Osmólitos 

 

 Muitas plantas combatem o estresse osmótico sintetizando e acumulando 

alguns solutos compatíveis que são chamados de osmoprotetores ou osmólitos. 

Estes compostos são pequenos, moléculas eletricamente neutras e que não são 

tóxicas mesmo em concentrações molares. Durante o estresse osmótico, as células 

da planta acumulam solutos para prevenir a perda da água e restabelecer o turgor. 

Os solutos que se acumulam durante o ajuste osmótico incluem K+, Na+, e Cl- ou 

solutos que incluem compostos contendo nitrogênios como prolina e outros 

aminoácidos, poliaminas e compostos quaternários de amônia como glicina betaína 

(Tamura et al., 2003). Outros osmólitos que são produzidos sob estresse incluem 

sacarose, polióis, pinitol e oligossacarídeos. Os solutos orgânicos são compatíveis 

com processos celulares e se acumulam a níveis altos no citossol com o aumento da 

seca. A produção de osmólitos é um caminho geral para estabilizar as membranas e 

manter a conformação de proteínas em potencial osmótico baixo na folha.  

A síntese e acumulação de osmólitos variam entre as espécies de plantas, 

assim como diferentes cultivares da mesma espécie. Osmólitos atuam no ajuste 

osmótico e na proteção das células pela eliminação de ROS (Pinhero et al., 1997). A 

prolina está envolvida na redução do fotodano nas membranas dos tilacóides pela 

eliminação e/ou redução da produção de ROS. A acumulação de prolina nas plantas 

é causada não somente pela biossíntese de prolina, mas também pela inativação da 
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degradação de prolina. Trabalhos sugerem que a prolina atua como um limpador de 

radicais livres e pode atuar mais do que como um simples osmólito (veja em 

(Ramachandra Reddy et al., 2004)).  

A trealose é outro osmólito importante na resposta a estresses abióticos. É 

um composto resistente a hidrólise ácida e estável em solução mesmo em altas 

temperaturas. Quando desidratada tem a habilidade de ficar no estado “glass-like". 

Associando-se isto ao fato dela substituir as pontes de hidrogênio feitas com a água 

pelas biomoléculas, foi proposto que ela atua na proteção de membranas e 

biomoléculas em condições de estresse, além de desempenhar importante papel na 

desintoxicação dos ROS (Fernandez et al., 2010). 

 A acumulação de outros aminoácidos como a glicina, a serina, e o glutamato 

são conhecidos por regular e integrar o metabolismo em tecidos fotossintéticos 

estressados (Lawlor and Cornic, 2002). A concentração de prolina aumenta muitas 

vezes com a redução do potencial hídrico foliar e nestes estágios a fotossíntese é 

reduzida. Uma explicação comum para o acúmulo de prolina é que ela confere 

vantagens pela proteção das membranas e proteínas quando o RWC diminui 

(Ramachandra Reddy et al., 2004). 



CAP1. Objetivos 

 

 

44 

CAPÍTULO 1 – Estudo de variedades de cana-de-açúcar 
que diferem em sua tolerância ao estresse hídrico em 
campo. 
 

 

2. OBJETIVOS 

 

 Realizar estudos fisiológicos e moleculares para definirmos genótipos 

contrastantes para o estresse hídrico e identificar mecanismos que permitam o 

escape ou a tolerância à seca em variedades comerciais de cana-de-açúcar. 

 

2.1. Objetivos Específicos 

 

2.1.1. Realizar hibridizações de cRNA utilizando chips de oligonucleotídeos Agilent 

customizados contendo 44 mil elementos utilizando amostras de cana-de-açúcar 

submetida a estresse hídrico em campo. 

 

2.1.2. Anotação, categorização manual e validação por RT-qPCR dos genes 

diferencialmente expressos. 

 

2.1.3. Identificação de genes com potencial para o melhoramento genético. 

 

2.1.4. Identificação dos mecanismos adotados por variedades de cana-de-açúcar 

quanto à sua tolerância ou susceptibilidade ao déficit hídrico. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Extração de RNA 

 

O RNA total das cultivares selecionadas para estudo foi extraído com o 

método TRIZOL® (Life Technologies) conforme descrito pelo fabricante. A 

integridade das amostras foi averiguada por eletroforese em gel de agarose e 

quantificada em NanoDrop (Thermo Scientific). 

 

3.2. Tratamento com DNase 

 

Dez µg de RNA total extraídos de tecidos de cana-de-açúcar foram tratados 

com Dnase Amplification Grade (Invitrogen) de acordo com as instruções do 

fabricante e purificadas utilizando o RNeasy Mini Kit (QIAGEN). A integridade das 

amostras foi averiguada novamente por eletroforese em gel de agarose, 

quantificadas em NanoDrop (Thermo Scientific) e armazenadas a -80 °C para 

análise posterior. 

 

3.3. Desenho do oligoarranjo customizado 

 

 O desenho do oligoarranjo SUCEST-FUN foi realizado pelo bioinformata 

Milton Yutaka Nishiyama Jr (Lembke et al.). Basicamente, foram utilizados todos os 

SAS do SUCEST para o desenho dos oligonucleotídeos senso e antisenso. Os SAS 

e os oligonucleotídeos gerados passaram por diversas etapas de seleção, filtragem 

e processamento. Ao final da construção foram obtidos 21902 oligonucleotídeos no 
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sentido senso ou antisenso, totalizando 14521 SAS (Sugarcane Assembled 

Sequences) que geraram ao menos um oligonucleotídeo. 

 A lâmina possui 4 arranjos com disponibilidade para 43803 oligonucleotídeos. 

Em chips praticamente todos os oligonucleotídeos estão replicados 2x, deste modo 

temos um total de 21901 oligonucleotídeos, mais 1 oligonucleotídeo sem replicação. 

Com o objetivo de utilizar os SAS mais representativos do projeto SUCEST, na 

primeira fase foram selecionados 29689 SAS, sendo 26303 contigs e 686 singletons 

(composto por apenas 1 EST), mantidos por integrarem os microarranjos dos 

projetos SUCAST ou SUCAMET, sendo que os 16152 singletons restantes foram 

descartados. 

 Foram desenvolvidas ferramentas para desenhar todos os possíveis 

oligonucleotídeos para um SAS e para selecionar os melhores oligonucleotídeos de 

acordo com os critérios adotados pela Agilent e como descritos abaixo (Nakaya et 

al., 2007): 

 

oligo length 60 mer 

final orientation 5'->3' 

IUPAC ACTG 

%G < 50% 

%GC >= 35% & <= 55% 

Tm >= 68 & <= 76 

Homopolymer <= 6 

 

A ferramenta para desenhar oligonucleotídeos, faz automaticamente a busca 

de todos os possíveis oligonucleotídeos com 60 pb no sentido senso e todos os 
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oligonucleotídeos no sentido antisenso, otimizando a busca ao longo de todo o SAS 

e armazenando apenas os oligonucleotídeos que satisfazem os critérios definidos 

acima, os demais são eliminados automaticamente. Foram desenvolvidas duas 

metodologias para a busca de oligonucleotídeos no sentido senso e antisenso ao 

longo do SAS, sendo que a busca possui como referência inicial sempre a região 3' 

do SAS considerando sempre a orientação atribuída ao SAS através do BLASTX 

contra o banco de proteínas. Deste modo é feita a seleção de 2 oligonucleotídes no 

sentido senso, um na posição 50pb e outro na posição 350pb, e 1 oligonucleotídeo 

no sentido antisenso na posição 50pb, os quais devem iniciar num raio máximo de 

40pb antes ou depois das posições 50 e 350pb, como descrito na Figura 3.4. De 

posse dos oligonucleotídeos, estes foram utilizados junto à Agilent para produção de 

uma lâmina com 4 arrays customizados para cana-de-açúcar. 

 

 

Figura 3.4. Representação esquemática das regiões de seleção dos oligonucleotídeos. 
 

 

3.4. Hibridização de amostras de cDNA no chip Agilent 

 

Basicamente foram utilizadas recomendações do fabricante para realização 

das 12 hibridizações. Para isto foi obtido cRNA marcado com Cy3 e Cy5 a partir de 2 

μg de RNA tratado com DNase. Estes RNAs foram utilizados como molde para 
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amplificação de RNA poli(A) pela T7-RNA polimerase utilizando o kit Agilent Low 

RNA Input Fluorescent Linear Amplification. Um controle spike de mRNA sintetizado 

in vitro (Agilent RNA Spike-In kit) foi utilizado nas reações de amplificação e 

marcação com Cy3 e Cy5. As hibridações foram realizadas com duas réplicas 

biológicas. A hibridação de 0,825 μg de cada cRNA marcado foi feita com o kit de 

hibridação da Agilent in situ Hybridization kit-plus, como recomendado pelo 

fabricante usando 44 k oligoarrays customizadas. As lâminas foram então lavadas e 

processadas de acordo com o protocolo de processamento 60-mer da Agilent e 

escaneadas utilizando-se um scanner GenePix 4000B scanner (Molecular Devices, 

Sunnyvale, CA, USA). Os dados das imagens foram extraídos utilizando-se o 

software Feature Extraction 9.5.3 (Agilent Technologies, Santa Clara, CA USA) 

utilizando como referência o benchmark para microarranjos de duas cores da Agilent 

(Kerr, 2007). Os dados da intensidade derivada de Cy3 e Cy5 de uma mesma 

amostra foram corrigidos e normalizados utilizando-se a função Lowess (Yang et al., 

2002) através de uma nova ferramenta implementada no ambiente R do nosso 

servidor levando-se em consideração os sinais dos spikes do mRNA sintético 

utilizado. Os genes diferencialmente expressos foram definidos utilizando-se o 

método do HT-self com auto-barrinhas (Vencio and Koide, 2005) o qual foi 

modificado de (Rocha et al., 2007) e adaptado à nova plataforma do chip Agilent e 

ao software de extração de imagens Feature Extraction. A seleção dos genes 

diferencialmente expressos foi obtida considerando uma probabilidade p = 0.96 e 

cutoff de 70%. 
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3.5. Anotação manual dos genes identificados 

 

 Aproximadamente 70% dos genes da nova lâmina desenvolvida não estavam 

categorizados no banco de dados SUCEST-FUN. Para a curagem dos dados 

obtidos, todos os SAS encontrados como sendo diferencialmente expressos foram 

comparados por BLASTx com o NCBI, PFAM, Uniprot/Swissprot, KEGG e GO. Além 

disto, a proteína de cada SAS diferencialmente expresso foi obtida e utilizada para 

alinhamento por BLASTp para obtenção de domínios conservados.. A anotação e a 

separação dos genes em categorias foi realizada manualmente utilizando 29 

categorias funcionais definidas previamente pelo grupo da Dra Glaucia Souza 

 

3.6. Síntese de cDNA 

 

 No processo de síntese de cDNA para validação da lâmina de microarranjo 

foram utilizadas duas metodologias. 1) Para aqueles genes identificados apenas na 

orientação senso 2) para os genes identificados na orientação antisenso ou tanto 

senso como antisenso. 

 Para o primeiro caso, duas µg de RNA total foram utilizadas para a reação de 

transcrição reversa usando o kit SuperScript First-Strand Synthesis System for RT-

PCR (Invitrogen) segundo informações do fabricante. O produto de cDNA obtido foi 

tratado com 2 U de RNase (Invitrogen) por 30 minutos a 37°C, seguidos por 10 

minutos a 72°C. O cDNA foi armazenado em -20°C para análises subsequentes. 

 Para o segundo caso, uma µg de RNA total foi utilizada para a reação de 

transcrição reversa usando o kit SuperScript First-Strand Synthesis System for RT-

PCR (Invitrogen) segundo informações do fabricante. No entanto, no lugar do 
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oligoDT, para a produção do cDNA para validação dos SAS senso, foi utilizado um 

pool contendo 10 µΜ de primers reverse desenhados para os experimentos de PCR 

em tempo real dos genes alvos. Para a validação dos SAS antisenso, foi utilizado 

um pool contendo 10 µΜ  de primers foward desenhados para os experimentos de 

PCR em tempo real dos genes alvos. O pool de cDNA obtido foi tratado com 2 U de 

RNase (Invitrogen) por 30 minutos a 37°C, seguidos por 10 minutos a 72°C. O cDNA 

foi armazenado em -20°C para análises subsequentes 

 

3.7. Reações de PCR em tempo real 

 

As reações de PCR em tempo real foram realizadas em um equipamento 

7300 Real Time PCR System (Applied Biosystems). Os primers específicos para os 

genes selecionados foram desenhados usando-se o Primer Express 2.0 Software 

(Applied Biosystems). Foram realizados testes para verificar a eficiência de 

amplificação dos primers desenhados, sendo utilizados apenas primers com 

eficiência maior ou igual à 95 %. As reações de PCR em tempo-real foram 

realizadas utilizando-se 1 µL do cDNA sintetizado diluído 1:10, 5 µL do primer 

Foward misturado com o Reverse na concentração de 1,5 µM (cada um) e 6 µL de 

SYBR Green PCR Master Mix. O ciclo para as reações de PCR em tempo real 

foram: 50 °C por 2 minutos, 95 °C por 10 minutos e 40 ciclos de desnaturação a 95 

°C por 15 segundos seguido de anelamento e extensão a 60 °C por 1 minuto. A 

especificidade dos produtos amplificados foi analisada pelas curvas de dissociação 

geradas pelo equipamento. Foram utilizados controles negativos sem adição de 

cDNA sintetizado ou primer para confirmar a ausência de qualquer tipo de 

contaminante no meio reacional (No Template Control, NTC). 
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Para identificação do normalizador a ser utilizado, foi conduzido um 

experimento teste com 7 normalizadores para identificar qual seria o melhor a ser 

utilizado (dados não mostrados). Para entrenó foi estabelecido UBE2 e ACT 

enquanto em folha +1 foi GAPDH e UBE2. O método de obtenção de 

normalizadores assim como da obtenção das razões de expressão 

(experimental/controle) foram determinadas pelo método descrito por (Hellemans et 

al., 2007). Para a determinação da significância estatística das razões de expressão 

obtidas, um modelo log-normal foi assumido (Papini-Terzi et al., 2009). 

 

3.8. Análise dos dados 

 

 Os dados de fisiologia foram colocados no programa GraphPad onde foram 

construídos os gráficos e realizada as estatísticas. Os dados de PCR em tempo real 

foram analisados no Excel e/ou qBase (Biogazelle). Os gráficos foram 

posteriormente formatados no programa Macromedia FreeHand. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Análise integrada da resposta à seca em cana-de-açúcar 

 

A análise do transcriptoma da resposta à seca está inserida nas atividades do 

SUCEST-FUN que prevê estudos fisiológicos, de ChIP-Seq, do transcriptoma, 

proteoma e metaboloma de 6 cultivares comerciais de cana-de-açúcar submetidos a 

estresse hídrico em campo para definir possíveis rotas para o melhoramento. Os 

experimentos de campo foram realizados em Pernambuco, Alagoas e São Paulo, 

sendo que vários descritores fisiológicos foram utilizados para a seleção das 

variedades contrastantes que seriam utilizadas para ensaios do transcriptoma. Os 

genótipos escolhidos para o experimento em campo foram RB855536, RB855113 e 

RB72454 (sensíveis) e SP79-1011, R6B867515 e RB92579 (tolerantes). A 

característica de tolerância ou não de cada genótipo é uma informação da indústria 

canavieira, baseada em experiência e testes de campo com medidas de 

produtividade sobre a condição referência. 

 

4.2. Definição das amostras para os estudos moleculares 

 

No projeto foram previstas três coletas após 3, 7 e 11 meses do plantio. Os 

responsáveis pela obtenção dos dados fisiológicos foram o Dr. Laurício Endres 

(UFAL), a Dra. Monalisa Sampaio Carneiro (UFSCar) e a Dra Rejane Mansur 

Nogueira (UFRPE). A análise dos dados de fisiologia e das condições climáticas nos 

indicou que as plantas da segunda coleta (7 meses após o plantio) obtidas pelo 

experimento de Campo Alegre (AL) seriam as mais adequadas para os estudos. No 
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caso específico da primeira coleta (3 meses após o plantio), esta foi desconsiderada 

porque em nenhum campo experimental foram observadas diferenças fisiológicas 

entre as variedades que justificassem o prosseguimento nas análises moleculares. 

As análises da segunda coleta (7 meses) foram centralizadas em Campo Alegre 

(AL) devido ao excesso de chuvas em Recife e São Paulo, e isto era esperado, visto 

que num projeto que se pretende avaliar o perfil fisiológico e molecular de plantas 

submetidas a estresse em campo, alterações ambientais são esperadas. Os dados 

pluviométricos e de evaporação de Campo Alefre (AL) estão representados na 

Figura 3.4 (Apêndice, pág 180). 

A análise dos dados em conjunto pelo grupo de pesquisadores envolvidos 

definiu a utilização das amostras das variedades RB92579, RB867515 (tolerantes) e 

RB855536 (sensível) para serem utilizadas como modelo para os subsequentes 

estudos moleculares de estresse hídrico em cana-de-açúcar. 

 

4.3. As variedades escolhidas 

 

A variedade RB855536 foi desenvolvida pela UFSCar e é derivada de 

cruzamentos entre as variedades SP70-1143 e RB72454. É uma ótima opção para 

cultivo em regiões de maior altitude, sendo que sua principal restrição é o cultivo em 

solos com baixa capacidade de retenção de água, sendo considerada uma 

variedade sensível ao estresse hídrico pelos programas de melhoramento. 

A variedade RB867515 foi desenvolvida pela UFV a partir de cruzamentos 

entre RB72454 com parental desconhecido e é a variedade mais plantada no Brasil 

atualmente. É uma variedade com alta produtividade agroindustrial (tanto de açúcar 

como de biomassa), tendo ótima adaptabilidade e estabilidade a solos de baixa 
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fertilidade natural e menor capacidade de retenção de água, sendo considerada uma 

variedade tolerante ao estresse hídrico. 

A variedade RB92579 foi produzida pela UFAL através de cruzamentos entre 

a RB75126 e a RB72199. É a variedade mais recente entre as três, bem 

consolidada para plantio no nordeste e que vem ganhando força na produção da 

região sudeste. Tem como recomendações uma ótima produtividade em cultivo 

irrigado, mas que sofre uma queda de produtividade em solos com menor retenção 

de água. Apesar disto, é uma planta que produz bem em condições de déficit hídrico 

e recupera-se rápido após o estresse, sendo considerada uma planta tolerante. Os 

melhoristas comentam que esta planta aparentemente tem o desenvolvimento lento, 

mas isto é devido ao investimento inicial no crescimento da raiz, sendo que o 

crescimento da parte aérea ocorre posteriormente, quando comparada com as 

outras duas variedades. 

 

4.4. Avaliação dos parâmetros fisiológicos em campo das variedades 

RB855536, RB867515 e RB92579. 

 

Existem diversos estudos investigando as alterações do transcriptoma de 

plantas em resposta à seca, no entanto, em cana-de-açúcar este campo ainda é 

praticamente inexplorado (Rocha et al., 2007; Rodrigues et al., 2009). Acreditamos 

que a obtenção de dados fisiológicos e moleculares sobre a tolerância à seca em 

condições de campo fornecerá um inventário com enorme potencial para aplicação 

em biotecnologia. Abaixo descrevemos os resultados dos dados fisiológicos para as 

variedades RB855536, RB867515 e RB92579. É importante ressaltar que todos os 

parâmetros fisiológicos avaliados foram coletados pelo grupo do Dr. Laurício Endres 
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como descrito na metodologia experimental apresentada no Apêndice. Em nosso 

trabalho, fizemos a interpretação dos dados fisiológicos e bioquímicos coletados, , 

adequação das estatísticas para que os dados possam ser visualizados no banco de 

dados SUCEST-FUN e interpretação dos resultados em vista das observações 

moleculares. É importante destacar que até o início deste projeto, experimentos de 

fisiologia em campo com a cana-de-açúcar ainda não haviam sido realizados e que 

o número de dados coletados foi imenso, gerando a necessidade de definirmos uma 

plataforma experimental comum a todos os grupos e a criação e desenho de um 

banco de dados fisiológicos. 

 

4.4.1. Medidas de Crescimento 

 

Uma das principais consequências do estresse hídrico em longo prazo é a 

diminuição do crescimento. Em nosso experimento, o estresse hídrico foi 

responsável por diminuir o tamanho da planta, o número de folhas expandidas, a 

largura foliar, o comprimento da folha e a área foliar em todas as 3 variedades 

(Figura 4.1, Apêndice pág 183). No entanto, quando verificada a razão dos valores 

para cada parâmetro obtido em condição de seca e irrigação de cada variedade 

(Figura 4.2, Apêndice pág 185), observamos uma redução significativa 

estatisticamente entre o tamanho da planta e o número de plantas na linha central 

(NPLC) na variedade RB855536. Estas reduções foram menores nas variedades 

RB867515 e RB92579. 

Outro importante ponto a ser ressaltado é que quando comparamos as 

variedades em condições de irrigação, a RB855536 teve tamanho da planta, largura 

foliar e área foliar menor do que as variedades RB867515 e RB92579. A mesma 
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observação ocorreu em condição de déficit hídrico para os parâmetros tamanho da 

planta e largura foliar. Em condições de seca, a área foliar teve diferença apenas 

entre a variedade RB855536 e RB867515 enquanto o parâmetro NPLC teve 

diferença apenas entre RB855536 e RB92579. 

 

4.4.2. Dados Fisiológicos 

 

As variedades de cana-de-açúcar foram testadas para 13 parâmetros 

fisiológicos visando comparar e avaliar o efeito da seca na fisiologia de cada 

variedade. Foi observada redução da eficiência quântica potencial 4 h, eficiência 

quântica efetiva 10 h (Figura 4.3, Apêndice pág 186), potencial osmótico às 12 h 

(Figura 4.4, Apêndice pág 187), fotossíntese, transpiração, condutância estomática e 

um aumento da eficiência intrínseca do uso da água (Figura 4.5, Apêndice pág 188) 

para as três variedades quando submetidas à seca. É necessário salientar que a 

diminuição da fotossíntese, do ajuste osmótico e da fase fotoquímica assim como 

um aumento no racionamento do uso da água estão entre as medidas de resposta 

esperadas para o estresse hídrico. Entretanto, comparações entre a razão 

seca/irrigado (Figura 4.2, Apêndice pág 185) para estes parâmetros identificaram 

diferenças entre as variedades RB855536 e RB92579 quando comparamos os 

parâmetros eficiência quântica potencial 4 h, fotossíntese, transpiração e 

condutância estomática. A variedade RB867515 foi distinta das outras duas apenas 

pelo parâmetro potencial hídrico 13 h.  

 

4.4.3. Dados Bioquímicos 
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As canas foram testadas para 12 parâmetros bioquímicos. Um padrão comum 

entre todas as 3 variedades foi o aumento da quantidade de malondialdeído (MDA) 

(Figura 4.7, Apêndice pág 189), evidenciando um aumento da peroxidação dos 

lipídeos de membrana, consequência de estresse oxidativo. Além disto, fica 

evidenciado que a variedade RB92579 não sofre alteração do conteúdo de clorofilas 

(a, b e total) devido ao estresse (Figura 4.6, Apêndice pág 190), assim como tem 

uma razão dos parâmetros seca/irrigado (para clorofilas) diferente das variedades 

RB855536 e RB867515 (Figura 4.2, Apêndice pág 185). 

Outra observação não menos importante é que os aminoácidos solúveis e 

açúcares solúveis foram aumentados em condição de déficit hídrico apenas na 

variedade RB855536, o que poderia estar evidenciando um ajuste osmótico quando 

comparado com as variedades RB92579 e RB867515 (Figura 4.7). A razão 

seca/irrigado para MDA, proteínas solúveis, prolina, açúcares solúveis e 

aminoácidos solúveis foram piores na variedade RB855536 quando comparada com 

as variedades RB867515 e RB92579 (Figura 4.2). É importante mencionar que as 

proteínas solúveis aumentaram apenas nas variedades RB867515 e RB92579, 

enquanto nenhuma mudança foi observada na catalase (CAT) na variedade 

RB92579 (Figura 4.7). 

 

4.4.4. Produtividade 

 

Foram realizadas medidas de produtividade para as variedades RB855536, 

RB867515 e RB92579 quando plantadas no inverno, e colhidas após 18 meses 

(Figura 4.8, Apêndice pág 191). A condição hídrica foi responsável por diminuir a 

produtividade das plantas. Além disto, em condição de irrigação foi observada uma 
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diferença de produtividade entre a variedade RB855536 quando comparada com as 

variedades RB867515 e RB92579. O mesmo efeito foi observado em condição de 

déficit hídrico. 

 

4.5. Avaliação do perfil de expressão de variedades contrastantes para a seca 
em campo 
 

O desenho experimental usado foi a comparação de plantas em condições de 

estresse hídrico com plantas sob irrigação para cada variedade (Figura 4.9). Um 

total de 12 hibridizações foram conduzidas usando a plataforma Agilent e amostras 

de entrenó 1 e folha +1. Um total de 1011 SAS diferencialmente expressos foram 

identificados (Figura 4.10). Deste total, 929 estavam na orientação senso, enquanto 

53 estavam na orientação antisenso, sendo que 29 SAS foram observados 

diferencialmente expressos para senso e antisenso. Um diagrama de Venn foi 

gerado para resumir os resultados (Figura 4.11). Todos os 1011 SAS foram 

comparados com os bancos de dados NCBI, SwissProt/Uniprot, KEGG, GO e 

ProSite e anotados manualmente gerando a listagem descrita na Tabela 1 (Anexo I). 

 

 

 Folha/Entrenó 
 Cy3   Cy5 

RB867515 
(Tolerante) 

Controle R1 vs. Sequeiro R1 
Sequeiro R2 vs. Controle R2 

RB855536 
(Sensível) 

Controle R1 vs. Sequeiro R1 
Sequeiro R2 vs. Controle R2 

RB92579 
(Tolerante) 

Controle R1 vs. Sequeiro R1 
Sequeiro R2 vs. Controle R2 

 
Figura 4.9. Esquema das hibridizações. Foram coletadas amostras das variedades 
RB855536 (sensível), RB867515 (tolerante) e RB92579 (tolerante) aos sete meses após o 
plantio, submetidas a dois regimes hídricos (irrigado e sequeiro) em condições de campo no 
município de Campo Alegre (AL). Foi realizada a marcação e posterior hibridização segundo 
protocolo do fabricante (Agilent). R1: réplica biológica 1. R2: réplica biológica 2. 
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Experimento Tecido # SAS Up Down SS AS 

RB867515 Folha +1 139 68 71 134 5 

RB867515 Entrenó 1 318 143 175 308 10 

RB855536 Folha +1 298 63 235 291 7 

RB855536 Entrenó 1 264 114 150 232 32 

RB92579 Folha +1 239 116 123 210 29 

RB92579 Entrenó 1 298 130 168 287 11 

 
Figura 4.10. Genes com expressão diferencial foram identificados pelo “Outliers Search 
Method”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 4.11. Comparação de genes diferencialmente expressos. Comparação da 
expressão diferencial dos tecidos folha +1 e entrenó 1 em amostras das variedades 
RB855536 (sensível), RB867515 (tolerante) e RB92579 (tolerante) aos sete meses após o 
plantio, submetidas a dois regimes hídricos (irrigado e sequeiro) em condições de campo no 
município de Campo Alegre (AL).  
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Quando comparamos as grandes categorias dos genes diferencialmente 

expressos podemos fazer algumas observações importantes (Anexo I). Mais da 

metade dos pontos experimentais diferencialmente expressos relacionados com o 

“Metabolismo de Aminoácidos” e “Carboidratos” ocorreram na variedade RB855536. 

Todos os genes categorizados como “Ciclo Celular” estão modulados 

negativamente. Genes de “Parede Celular” e “Transporte de Vesículas e 

Citoesqueleto” estão com expressão diminuída em entrenó 1. Boa parte dos genes 

envolvidos em “Metabolismo de Lipídeos” e “Patogenicidade” estão com expressão 

diminuída. Muitos genes induzidos/reprimidos são proteínas de estresse 

caracterizadas em outros organismos, incluindo efetores e sinalizadores da 

resposta. Além disto, 291 genes são desconhecidos, o que corresponde a 28.8% do 

total. 

Uma verificação mais detalhada da Tabela 1 (Anexo I) pode revelar outras 

observações importantes que sumarizamos em tabelas menores. Primeiro, na 

categoria “Modificação e Degradação de Proteínas”, nós observamos 22 SAS 

relacionados com o dobramento de proteínas, incluindo HSPs, HSFs, PDIs e 

calreticulina. Aparentemente, estes SAS tem expressão aumentada nas variedades 

RB867515 e RB92579 e diminuída na RB855536 (Tabela 4.1). Os SAS 

SCAGLR1043F02.g e SCCCCL3120G07.g foram diferencialmente expressos tanto 

na orientação senso como antisenso, enquanto os SAS SCQSAM2101E11.g e 

SCCCLR1070G04.g estavam apenas na orientação antisenso. Segundo, a categoria 

“Transportadores” tem 10 aquaporinas que estão reprimidas em entrenó 1 (Tabela 

4.2). Além disto, em folha ficou evidenciado que estes transportadores estão mais 

expressos em RB867515 e RB92579 e reprimidos em RB855536. Dos SAS 

encontrados, mencionamos SCCCRZ1002E08.g e SCEQRT2028C04.g que foram 
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diferencialmente expressos tanto na orientação senso como antisenso. Terceiro, em 

entrenó, genes relacionados com “Fotossíntese” estão com expressão aumentada 

nas variedades RB867515 e RB92579 e aparentemente diminuídas na RB855536 

(Tabela 4.3). Quarto, vias do hormônio ABA tiveram 24 SAS com expressão 

alterada. Em entrenó, estes genes estão diferencialmente expressos apenas em 

RB867515 e RB92579 enquanto em folhas foi observada uma variação de 

expressão em todas as 3 variedades (Tabela 4.4). Aparentemente, a expressão 

gênica em RB867515 e RB92579 é modificada para aumentar a expressão de genes 

das vias de ABA, enquanto a variedade RB855536 não tem um padrão claramente 

definido. 

Na tabela 1 (Anexo I) pode ser observada uma grande quantidade de 

proteínas diferencialmente expressas descritas como sendo envolvidas na resposta 

à seca. Nós encontramos 1 deidrina (SCQGLR1085F11.g) diferencialmente 

expressa tanto senso como antisenso, 1 LEA (SCQSRT2031H06.g), 1 LTP 

(SCCCLR2C03F01.g), três wound induced proteins (SCBGLR1119A10.g, 

SCCCLR1075A11.g e SCCCLR2C01F06.g), assim como genes relacionados a 

estresse oxidativo como 4 Glutatione S-Transferases (SCVPRT2081C04.g, 

SCJLRZ1027G11.g, SCCCLR1048D04.g e SCBGLR1002F10.g) e 9 Peroxidases 

(SCCCRT2002H08.g, SCCCCL3003B02.b, SCEPAM2056G07.g, 

SCEZRT2019F10.g, SCCCCL2001D02.b, SCEZLB1012E05.g, SCCCCL4015G04.g, 

SCCCLR1C05G08.g e SCJFSB1012D05.g). 
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       RB867515 RB855536 RB92579 
       IN LV IN LV IN LV 

SAS 
 

Category 
Putative 

Annotation             

SCSGLR1025D03.g  

SS Modfication 
and Protein 
Degradation dnaJ-like protein 

↑     ↑  ↑       

SCCCLR1070G04.g  

AS Modification 
and Protein 
Degradation 

Activator of 
Hsp90 ATPase 

         ↓       

SCCCRZ3003F07.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

heat shock 
protein 90  

         ↓       

SCRLLR1038B09.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

heat shock 70 
kDa protein 1 

↑           ↑    

SCCCLR2004G08.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation chaperonin  

↑           ↑    

SCCCLR2001C04.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

17.5 kDa class II 
heat shock 

protein  
↑        ↓  ↑  ↑ 

SCEQLR1092B09.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

17.4 kDa class I 
heat shock 
protein 3  

      ↓          

SCRUFL3060E12.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

17.4 kDa class I 
heat shock 
protein 3 

      ↓          

SCRUFL3061B03.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

17 kDa class I 
small heat shock 

protein  
      ↓  ↓       

SCQSAM2101E11.g  

AS 

Modification 
and Protein 
Degradation 

DNAJ heat shock 
N-terminal 
domain-

containing 
protein-like 

         ↓       

SCCCLR1070B03.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

AAA-type ATPase 
family protein  

            ↑    

SCEPLR1051B11.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation DnaJ-like protein 

↑           ↑    

SCCCRZ2001E09.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

serine 
carboxypeptidase, 

putative  
↑           ↑    

SCSFAD1108D10.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

heat stress 
transcription 

factor  
               ↓ 

SCAGLR1043F02.g  

AS Modification 
and Protein 
Degradation HSP70 

               ↑ 

SCCCCL3120G07.g  

AS Modification 
and Protein 
Degradation 

heat shock 
protein 70-3  

↑                
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SCAGLR1043F02.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation HSP70 

↑     ↓  ↓  ↑  ↑ 

SCCCCL3120G07.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

heat shock 
protein 70-3 

↑        ↓  ↑    

SCEPSD1069D02.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

calreticulin-like 
protein  

         ↓  ↑    

SCACLR1127B12.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

Calreticulin family 
protein  

         ↑       

SCRFLB2060E04.g  
SS 

Redox 
protein disulfide 

isomerase  ↑  ↑        ↑    

SCEZAM2096G06.g  
SS Signal 

Transduction 
heat shock factor 

protein 2        ↑          

SCUTLR2030B11.g  
SS Signal 

Transduction 
heat shock factor 

protein HSF30  ↑           ↑    

SCACCL6009B02.g  
SS Signal 

Transduction 
heat shock factor 

protein 1             ↑    
 
Tabela 4.1. Genes diferencialmente expressos relacionados com dobramento de 
proteínas. Em cinza estão marcados genes que tiveram tanto a fita senso como a fita 
antisenso diferencialmente expressa. SS: Senso; AS: Antisenso IN: Entrenó. LV: Folha 
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      RB867515 RB855536 RB92579 
       IN LV IN LV IN LV 

SAS 
 

Category  
Putative 

Annotation             

SCAGLR2033E03.g  
SS 

Transporters aquaporin     ↑            ↑  
SCMCST1050F05.g  

SS 
Transporters 

aquaporin 
TIP4-4  ↓            ↓     

SCJFRT1010C08.g  
SS 

Transporters 
aquaporin 

TIP2-1           ↓        
SCQGFL1096G10.g  

SS 
Transporters 

aquaporin 
PIP2.1           ↓        

SCCCRZ1002E08.g  

AS 

Transporters 

plasma 
membrane 

intrinsic 
protein                ↑  

SCJFRT1059C11.g  
SS 

Transporters 
aquaporin 

PIP2-5        ↓   ↓   ↓     

SCCCRZ1002E08.g  

SS 

Transporters 

plasma 
membrane 

intrinsic 
protein     ↑            ↑  

SCEQRT2028C04.g  
AS 

Transporters 
aquaporin 

PIP1-5           ↓        
SCEQRT1024B11.g  

SS 
Transporters 

aquaporin 
PIP2-6           ↓        

SCEQRT2028C04.g  
SS 

Transporters 
aquaporin 

PIP1-5     ↑            ↑  
SCEZLB1008D12.g  

SS 
Transporters 

aquaporin 
TIP4.1           ↑        

SCVPRZ3030A05.g  

SS 

Transporters 

tonoplast 
intrinsic 

protein 1-2           ↓        
 

Tabela 4.2. Genes diferencialmente expressos relacionados com o transporte de água. 
Em cinza estão marcados genes que tiveram tanto a fita senso como a fita antisenso 
diferencialmente expressa. SS: Senso; AS: Antisenso IN: Entrenó. LV: Folha 
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      RB867515 RB855536 RB92579 
       IN LV IN LV IN LV 

SAS  Category Putative Annotation             

SCEQSD2075C07.g  
SS 

Others PGR5-LIKE A  ↑     ↑     ↑    

SCJLHR1027A10.g  
SS 

Photosynthesis  
PsbP domain-containing 

protein ↑     ↑          

SCJLLR1102C07.g  
SS 

Photosynthesis  
PsbP domain-containing 

protein    ↓           ↓ 

SCRLRZ3116C08.g  
SS 

Photosynthesis  
Nitrate reductase 

[NAD(P)H]                ↓ 

SCAGLR1043A06.g  
SS 

Photosynthesis  
chlorophyll a-b binding 

protein 8  ↑           ↑    

SCUTST3086G11.g  
SS 

Photosynthesis  
chlorophyll a-b binding 

protein 8  ↑           ↑    

SCJLST1022G06.g  
SS 

Photosynthesis  photosystem II subunit29             ↑    

SCCCST1002F06.g  
SS 

Photosynthesis  
chlorophyll a-b binding 

protein 8  ↑           ↑    

SCSFST3077H01.g  
SS 

Photosynthesis  
chlorophyll a-b binding 

protein  ↑           ↑    

SCEPRZ3047C10.g  
SS 

Photosynthesis  
ATP synthase F1, delta 
subunit family protein  ↑                

SCCCLR1066F05.g  
SS 

Photosynthesis  ferredoxin-3              ↑    
SCEQRT1024E08.g  

SS 
Photosynthesis  cytochrome b5     ↓             

SCMCLR1122E10.g  
SS 

Photosynthesis  
NADPH--cytochrome 

P450 reductase        ↓          

SCJLRZ1024A03.g  

SS 

Photosynthesis  

cytochrome P450 
monooxygenase 

CYP704G7  
         ↑       

SCAGLR1043B10.g  
SS 

Photosynthesis  cytochrome P450     ↑             

SCQGST1033H02.g  
SS 

Photosynthesis  
cytochrome P450 

CYP72A28v2        ↓          

SCACLR1129A11.g  
SS 

Photosynthesis  
photosystem I reaction 

center subunit N        ↓          

SCCCLR1C03B07.g  
SS 

Photosynthesis  
23kDa polypeptide of 

photosystem II              ↑    
SCJFLR1073E07.g  

SS 
Photosynthesis  photosystem II3  ↑                

SCUTLR2008B06.g  
SS 

Photosynthesis  
photosystem I reaction 

center6     ↑           ↑ 

SCQGLR1085G01.g  
SS 

Photosynthesis  
photosystem I reaction 

center subunit V  ↑                

SCCCLR1001E04.g  

SS 

Photosynthesis  

ribulose bisphosphate 
carboxylase/oxygenases

mall subunit 
         ↓       

SCBGLR1044D06.g  

AS 

Photosynthesis  

ribulose bisphosphate 
carboxylase/oxygenase 

activase 
         ↓       

SCJFRT2054G08.g  
SS 

Photosynthesis  
NADPH--cytochrome 

P450 reductase        ↓          
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SCQGLR2025H03.g  
SS 

Photosynthesis  
Geranylgeranyl 

diphosphate reductase             ↑    

SCJFRZ2032B09.g  
SS 

Photosynthesis  
cytochrome P450 

CYP74A18        ↓        ↓ 

SCCCLR2C02D12.g  

SS 

Photosynthesis  

light harvesting 
chlorophyll a/b binding 

protein5  
↑                

SCSBSD1058E09.g  
SS 

Photosynthesis  early light-induced protein        ↓  ↓     ↑ 

SCBGLR1044D06.g  

SS 

Photosynthesis  

ribulose bisphosphate 
carboxylase/oxygenase 

activase 
         ↓       

SCCCCL5002F03.g  
SS 

Redox 
cytochrome P450 

CYP94C20        ↓        ↓ 
SCBFLR1005H06.g  

SS 
Redox cytochrome P450          ↑     ↓ 

SCVPRZ3030D01.g  
SS 

Redox 
cytochrome P450 

CYP714B3                ↓ 

SCJFRZ2007A03.g  
SS Signal 

Transduction 
phosphoenolpyruvate 
carboxylase kinase 4    ↑           ↑ 

 

Tabela 4.3. Genes diferencialmente expressos relacionados com a Fotossíntese. Em 
cinza estão marcados genes que tiveram tanto a fita senso como a fita antisenso 
diferencialmente expressa. SS: Senso; AS: Antisenso IN: Entrenó. LV: Folha 
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      RB867515 RB855536 RB92579 
       IN LV IN LV IN LV 

SAS 
 

Category 
Putative 

Annotation             

SCJFLR1073H12.g  

AS 

Amino Acid 
Metabolism 

delta 1-pyrroline-
5-carboxylate 
synthetase 1 

[Sorghum bicolor]    ↑             

SCJFLR1073H12.g  

SS 

Amino Acid 
Metabolism 

delta 1-pyrroline-
5-carboxylate 
synthetase 1 

[Sorghum bicolor]    ↑     ↑     ↑ 

SCEQLB1067C03.g  

AS 

Carbohydrate 
Metabolism  

1-deoxy-D-
xylulose 5-
phosphate 

synthase [Zea 
mays]                ↑ 

SCVPRZ2041B05.g  

SS 

Carbohydrate 
Metabolism  

snRK1-
interacting 

protein 1 [Zea 
mays]          ↑       

SCCCRZ1002F12.g  
SS Lipid 

Metabolism 
protein SUR2 
[Zea mays]                ↑ 

SCEPRT2047F02.g  

AS 
Lipid 

Metabolism 

phytoene 
synthase2 [Zea 

mays]          ↓      

SCEPRT2047F02.g  

SS 
Lipid 

Metabolism 

phytoene 
synthase2 [Zea 

mays] ↓        ↓       

SCCCLR1C03C05.g  

SS 
Signal 

Transduction 

bZIP transcription 
factor ABI5 [Zea 

mays] ↑                

SCSFFL4085D03.g 

SS 
Signal 

Transduction 

ABRE-binding 
factor BZ-1 [Zea 

mays]       

SCQGST3126A12.g  

SS 

Others 

Phytoene 
dehydrogenase, 
putative [Ricinus 

communis] ↑           ↑    

SCQGST3126A12.g  

SS 

Others 

Phytoene 
dehydrogenase, 
putative [Ricinus 

communis] ↑           ↑    
SCEQLR1092C09.g  SS 

Others Dehydrin    ↑           ↑ 

SCRUFL4021D08.g  
SS Signal 

Transduction 
PYR/PYL/RCAR 

[Zea mays] ↑                

SCBFRZ3008D06.g  

SS 

Signal 
Transduction 

putative 9-cis-
epoxycarotenoid 

dioxygenase 
[Hordeum 
vulgare] ↑                

SCSGLR1045D05.g  
SS Signal 

Transduction HVA22    ↑        ↑  ↑ 
SCRFLR2034A09.g  

AS Signal 
Transduction 

SnRK2.1 [Zea 
mays]          ↓     ↑ 

SCRFLR2034A09.g  
SS Signal 

Transduction 
SnRK2.1 [Zea 

mays]    ↑     ↓     ↑ 
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SCJLLR2013H07.g  

SS 

Signal 
Transduction 

dehydration-
responsive 

element-binding 
protein 1D [Zea 

mays]                ↓ 

SCJFRT2060G04.g  

SS 
Signal 

Transduction 

ZF-HD 
homeobox 

protein  ↓                

SCJFRT2053D10.g  

SS 
Signal 

Transduction 

putative receptor-
like protein 

kinase INRPK1             ↓    

SCJLLR1103F02.g  

SS 
Signal 

Transduction 

catalytic/ protein 
phosphatase type 

2C [Zea mays] ↑           ↑    

SCCCCL3005D01.b  

SS 
Signal 

Transduction 

protein 
phosphatase 2C 

[Zea mays]    ↑             

SCEPRZ1011A11.g  

SS 
Signal 

Transduction 

protein 
pyrophosphatase 
[Sorghum bicolor]          ↓       

SCVPFL3046C06.b  

SS 
Signal 

Transduction 

protein 
phosphatase 2C 
ABI1 [Zea mays] ↑           ↑    

SCQGLR1085F11.g  
AS 

Stress 
dehydrin [Zea 

mays]                ↑ 
SCQGLR1085F11.g  

SS 
Stress 

dehydrin [Zea 
mays] ↑  ↑     ↑  ↑  ↑ 

SCQSRT2031H06.g  
SS 

Stress 
LEA3 protein 

[Sorghum bicolor]    ↑     ↑     ↑ 

SCQSAD1059A04.g  

SS 

Unknown 

Dehydration-
responsive 

protein                ↑ 
 

Tabela 4.4. Genes diferencialmente expressos relacionados com o ácido abscísico. 
Em cinza estão marcados genes que tiveram tanto a fita senso como a fita antisenso 
diferencialmente expressa. SS: Senso; AS: Antisenso IN: Entrenó. LV: Folha 
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4.6. RT-qPCR  

 

O padrão de expressão de 35 genes foi obtido por PCR em tempo real em 

entrenó 1 e folha +1 usando duas metodologias de síntese de cDNA. A metodologia 

mais tradicional para síntese a partir de RNA total usando oligo-dT foi aplicada para 

validar 15 genes em entrenó 1 (Figura 4.12) e 15 genes em folha (Figura 4.13). Uma 

abordagem de produção de cDNA fita específica foi utilizada para testar 2 genes 

senso em entrenó 1 (Figura 4.14 A), 6 genes senso (Figura 4.14 B) e 9 genes 

antisenso em folha (Figura 4.14 C). A significância estatística dos dados obtidos foi 

avaliada pelo cálculo do valor P, como descrito por (Papini-Terzi et al., 2009). Nós 

testamos 72 pontos experimentais de microarranjo obtidos por PCR em tempo real e 

tivemos um percentual de validação de 89%. 

 

4.7. Comparação com a base de dados SUCEST-FUN 

 

 O banco de dados SUCEST-FUN agrega diferentes dados de expressão de 

cana do nosso grupo (Nishiyama-Jr et al., 2010) (http://sucest-fun.org/). Foi realizada 

uma comparação dos dados obtidos neste trabalho com os dados publicados 

presentes em nosso banco relacionados com ABA e Seca (Rocha et al., 2007). Um 

total de 16 genes foi encontrado em comum como descrito na tabela 6, o que 

evidencia que ampliamos o tamanho do nosso catálogo de genes associados ao 

estresse hídrico em cana-de-açúcar (Tabela 4.5). 

 

 



 

 

 

 
Figura 4.12. Validação dos experimentos de oligoarranjos por RT-qPCR. Foram validados 15 SAS quanto a sua expressão em amostras 
de entrenó 1. A significância estatística dos dados obtidos foi avaliada pelo calculo do valor P, como descrito por (Papini-Terzi et al., 2009). 



 

 

 

 
 
Figura 4.13. Validação dos experimentos de oligoarranjos por RT-qPCR. Foram validados 15 SAS quanto a sua expressão em amostras 
de folha. A significância estatística dos dados obtidos foi avaliada pelo calculo do valor P, como descrito por (Papini-Terzi et al., 2009). 
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Figura 4.14. Validação dos experimentos de oligoarranjos por RT-qPCR. Foram 
validados quanto a sua expressão A) 2 SAS antisenso em amostras entrenó 1 B) 6 SAS 
senso em amostras de folha e C) 9 SAS antisenso em amostras de folha. A significância 
estatística dos dados obtidos foi avaliada pelo calculo do valor P, como descrito por (Papini-
Terzi et al., 2009). 
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SAS  
Putative 

Anotation 
ABA_30 

min 
ABA_

1h 
ABA_

6h 
ABA_
12h 

Drought
_24h 

Drought
_72h 

Drough
t_120h 

SCCCCL3002E04.b  

Trehalose-6-
phosphate 
synthase            ↑ ↑ 

SCMCAM2083F08.b  

Trehalose 6-
phosphate 

phosphatase            ↓   
SCVPLR1049E05.g  Cyclin Ia              ↓  

SCCCLR1077F09.g  

Pseudo-
response 
regulator            ↓   

SCAGLR1043F02.g  

HSP70 (heat 
shock) 

(Calmodulin-
binding 
protein)          ↑    ↑  

SCCCCL3120G07.g  

HSP70 (heat 
shock) 

(Calmodulin-
binding 
protein)              ↑  

SCSBAM1085B06.g  

Omega-3 
fatty acid 

desaturase            ↓  ↓  

SCSBFL1039F08.g  

YZ1 (CBS 
domain-

containing 
protein)            ↑  ↑  

SCCCLR1001E04.g  
RUBISCO - 

small subunit    ↑        ↓  ↓  

SCEZRZ1015D09.g  
caneRLCK-

AVIII1            ↓  ↓ 
SCEZRZ1015G02.g  caneCKI-17          ↑     
SCCCLR2C01G07.g  caneCIPK-20            ↓   

SCCCLR1075A11.g  

wound 
inductive 

gene              ↑  
SCQGLR1085F11.g  Dehydrin            ↑  ↑  

SCCCLR1067A05.g  
SV2 related 

protein            ↑    
SCMCAM2084G01.g  .              ↓ 

 
Tabela 4.5. Genes diferencialmente expressos em comum com dados publicados pelo 
nosso grupo. Foi realizada uma comparação dos dados obtidos neste trabalho com os 
dados publicados presentes em nosso banco relacionados com ABA e Seca (Rocha et al., 
2007).  
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5. DISCUSSÃO 

 

 A seca é uma condição de estresse com múltiplas faces. Ela vem em várias 

formas e depende do tempo e severidade. Pode ocorrer por longos períodos onde o 

suprimento de água pela chuva é menor do que a demanda, ou pequenos períodos 

sem chuva onde as plantas dependem completamente da disponibilidade de água 

do solo (Fukai and Cooper, 1995; Lafitte, 2002). 

 Dependendo da duração do estresse, a planta requer diferentes adaptações: 

períodos curtos de estresse severo favorecem a estratégia de tolerância “wait and 

see”. Longos períodos requerem uma estratégia de evitar os danos, de modo que o 

crescimento deve ser mantido pelo aumento da captação de água de solos mais 

profundos combinados com uma maior capacidade de condução da água no sistema 

radicular ou um decréscimo do potencial hídrico da planta (Degenkolbe et al., 2009).  

 Diminuir o potencial hídrico frequentemente correlaciona com o decréscimo 

do potencial osmótico pelo acúmulo de osmólitos (Turner and Jones, 1980). Além 

disto, solutos compatíveis assumem papel de proteção de estruturas biológicas 

impedindo mudanças conformacionais em baixos potenciais hídricos (Hanson et al., 

1994; Zhang et al., 2000). Estas estratégias ajudam a manter o turgor e também o 

crescimento e conservação de água sob baixa disponibilidade desta. Correlações 

entre a capacidade para ajuste osmótico e o desempenho entre baixas temporadas 

de seca tem sido demonstrados em cultivares de trigo (Blum et al., 1999; Zhang et 

al., 1999), enquanto evidências diretas da função do ajuste osmótico na tolerância a 

seca em arroz ainda é limitada (Mitra, 2001; Hazen et al., 2005). Outra importante 

estratégia de resistência à seca é a otimização do ganho de CO2 através da abertura 

estomática enquanto é minimizada a perda de água (Price et al., 2002). Plantas C4 
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usam a água mais efetivamente que as C3, mas elas também necessitam da rubisco 

para atingir uma determinada taxa de fotossíntese. A enzima de carboxilação 

primária nas plantas C4, fosfoenol piruvato carboxilase (PEP-case), também é 

inibida em seca (Ramachandra Reddy et al., 2004). 

 

5.1. Crescimento das variedades em condição de déficit hídrico em campo 

 

A variedade RB855536 foi a menos produtiva no campo utilizado, visto que 

ela teve sobre irrigação menor tamanho, área foliar, largura foliar e produtividade 

(Figuras 4.1 e Figura 4.8). Em condições de déficit hídrico o fenômeno se repetiu 

quando a comparamos com as outras duas variedades para altura da planta, largura 

foliar e produtividade (Figura 4.1 e Figura 4.8). A diferença observada evidencia o 

menor desenvolvimento desta variedade em condição de estresse e corrobora em 

parte os dados da indústria canavieira de que esta variedade é a menos produtiva 

entre as três para esta condição. No entanto, é importante salientar que a diferença 

entre as variedades também foi observada na condição de irrigação, o que 

demonstra que a diferença entre elas pode ser devida apenas a uma diferença 

genética associada a produtividade, e neste caso, seria errôneo inferir que esta 

diferença é devida apenas ao estresse imposto como aparentemente é colocado 

pelos programas de melhoramento. 

Para averiguar qual seria realmente o efeito da seca imposta no crescimento 

das variedades, resolvemos avaliar a percentagem da queda de cada parâmetro 

para observar a influência da seca na morfologia de cada variedade analisada 

(Figura 4.2). Foi observado que a altura da planta foi mais reduzida na variedade 

RB855536 do que nas demais, evidenciando que apesar do decréscimo da 
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produtividade ter sido geral, e a variedade RB855536 aparentemente ter um 

genótipo menor para produtividade independente da condição avaliada, ela tem um 

decréscimo maior do seu tamanho do que as variedades RB867515 e RB92579, que 

poderia estar relacionado a uma maior sensibilidade ao estresse hídrico. 

 A redução do crescimento e desenvolvimento da planta também pode ser 

observada em nossos dados de transcriptoma, visto que todos os genes 

relacionados com ciclo celular tiveram sua expressão diminuída (Tabela 1, Anexo 1). 

Além disto, a maioria dos genes diferencialmente expressos foi observada em 

entrenó 1, e acreditamos que isto se deve ao fato desta região em nossas análises 

ter a presença do meristema apical (Figura 3.3). A diminuição do crescimento pode 

aumentar a sobrevivência dos meristemas apicais pelo aumento da disponibilidade 

de água, minerais e açúcar que não serão mais necessários para o crescimento. 

Manter a sobrevivência destas regiões é importante para manter a rápida 

recuperação quando cessada a condição adversa (Neumann, 2008). 

 

5.2. Resposta à condição restritiva imposta 

 

Para aprofundar o nosso entendimento de cada variedade, estudos 

fisiológicos e bioquímicos foram conduzidos e evidenciaram por medidas de MDA 

que todas as 3 variedades estão sofrendo peroxidação dos lipídeos das membranas, 

que é uma evidência direta da ocorrência de estresse oxidativo (Figura 4.7). No 

entanto, o aumento da concentração de MDA foi menor para a variedade RB92579, 

que também não sofreu um aumento da atividade da enzima catalase (Figura 4.7) 

assim como não sofreu redução do conteúdo de pigmentos na folha (clorofilas a, b e 

totais) (Figura 4.6). Estes resultados nos deram indícios da presença de um estresse 
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oxidativo mais brando quando comparado ao das outras variedades, que acarretaria 

um dano menor nas biomoléculas do organismo. Um menor dano oxidativo no 

sistema permitiria um estado redox mais equilibrado, com uma perturbação menor 

da homeostasia do organismo que poderia acarretar um melhor desenvolvimento da 

planta. Acreditamos que com isto a variedade RB92579 seja capaz de manter uma 

maior reciclagem das proteínas do fotossistemas, de modo que estas não sejam um 

fator limitante para a realização da fotossíntese, mas sim o fechamento estomático.  

As observações citadas anteriormente poderiam explicar porque a variedade 

RB92579 teve uma maior fotossíntese, transpiração e condutância estomática em 

relação à planta RB855536 (Figura 4.5), assim como um dano no PSII menor 

quando comparada com as outras duas variedades pela eficiência quântica efetiva 

10h (Figura 4.3). O fotodano é visível para as 3 variedades porque a recuperação 

noturna do aparato fotossintético não foi a ideal, evidenciando a ocorrência de 

fotoinibição crônica nas 3 variedades analisadas (rendimento quântico potencial 4h, 

Figura 4.3). A fotoinibição é um indicativo da presença do estresse e que em parte 

explicaria a diminuição do desenvolvimento das plantas. 

Um fato intrigante foi que a variedade RB855536 não teve uma redução de 

seu rendimento quântico potencial às 13 h, o oposto do esperado. Não sabemos 

explicar este comportamento, mas podemos supor que uma vez que ela esteja se 

desenvolvendo menos, tenha ajustado o seu metabolismo à condição restritiva, o 

que poderia passar a impressão de estar menos estressada, quando na verdade ela 

pode estar mais aclimatada. Esta nossa hipótese tem como base o fato desta 

variedade ter a sua eficiência de carboxilação diminuída (Figura 4.5), o que 

evidência um funcionamento menor do ciclo de Calvin. A diminuição do ciclo de 

Calvin acarretaria um decréscimo da fotossíntese desta planta e consequentemente 
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um menor desenvolvimento. Além disto, acreditamos que a redução no 

funcionamento do ciclo de Calvin pode ser associada ao maior fechamento 

estomático observado nesta variedade. É importante colocar aqui que a fase clara 

da fotossíntese é extremamente dependente do ciclo de Calvin para dissipar a 

energia produzida, e que este poderia ser o principal motivo pelo qual a variedade 

RB855536 esteja acumulando maior quantidade de ROS. 

 Diferenças nos metabolismo das variedades podem ser identificados pela 

quantidade de aminoácidos e açúcares livres em solução, e estes compostos são 

evidências de ajuste osmótico por parte do organismo como um mecanismo de 

conter a perda de água devido ao estresse (Figura 4.7). Apenas a variedade 

RB855536 teve um aumento destes compostos, o que estaria indicando um ajuste à 

condição restritiva imposta pelo estresse através destes mecanismos. Além disto, foi 

observado em nossos dados de transcriptoma que a maioria dos genes 

diferencialmente expressos categorizados como envolvidos em metabolismo de 

aminoácidos e carboidratos foram observados na variedade RB855536. Este 

resultado pode ser associado com o fato anteriormente descrito de que esta 

variedade possui uma maior quantidade de aminoácidos e carboidratos livres, 

possivelmente devido a uma mudança do metabolismo para a degradação de 

biocompostos em condição restritiva. Observações desta transição do metabolismo 

em condição de seca já foram demonstradas em arroz (Munne-Bosch and Alegre, 

2004; Hazen et al., 2005). Complementar ao acúmulo de osmólitos, os dados de 

potencial osmótico (Figura 4.4) evidenciaram que no amanhecer este parâmetro já 

está baixo para a RB855536 em relação às outras variedades e bem próximo do 

valor observado à tarde, possivelmente indicando uma condição de ajuste que pode 

estar se estendendo por períodos maiores do que a variação diária geralmente 
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observada, o que seria uma característica de ajuste osmótico associado ao estresse 

hídrico como forma de conter a perda de água pelo estresse em prazos maiores. 

 Se verificarmos a quantidade de proteínas solúveis observamos que a 

variedade RB867515 e RB92579 apresentaram um aumento desta macromolécula 

quando comparado à variedade RB855536 (Figura 4.7). Como colocado 

anteriormente, em condição de estresse, as plantas tendem a desviar seu 

metabolismo de síntese, para degradação de proteínas. No entanto, o fato inverso 

foi observado nas variedades RB867515 e RB92579, e acreditamos que a 

explicação seria que este aumento de proteínas livres em solução poderia estar 

relacionado com o aumento de proteínas de respostas à condição restritiva na 

tentativa de manter o desenvolvimento mínimo na condição de estresse. É 

importante ressaltar aqui, que o aumento de prolina não está sendo considerado 

como ajuste osmótico porque a concentração identificada é muito baixa para que 

esta esteja atuando como osmólito. Acreditamos que neste caso específico a prolina 

esteja atuando como uma molécula de proteção e de decomposição de ROS, 

ajudando no balanço da fase clara com a fase escura da fotossíntese (Szabados 

and Savoure, 2010). Se observarmos os dados de transcriptoma obtidos, 

verificamos que a enzima precursora da biossíntese de prolina, a delta 1-pirrolina-5-

carboxilato sintetase está induzida em folha das 3 variedades, mas possui a 

expressão antisenso na variedade RB867515 (Tabela 1, Anexo 1), que explicaria 

perfeitamente os dados de concentração de prolina (Figura 4.7). No entanto, é 

importante ressaltar aqui que este gene foi validado por PCR em tempo real, e 

apesar da nossa taxa de validação ter sido de 89%, o aumento de expressão para a 

variedade RB855536 em folha não foi observado (Figura 4.14B e Figura 4.14C), e 

esta relação de transcriptoma com metaboloma não pode ser colocada para este 
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caso. 

 Quando verificamos o efeito da seca na diminuição de cada parâmetro 

bioquímico analisado, foi constatada uma diferença para os parâmetros aminoácidos 

solúveis, carboidratos solúveis, prolina, proteínas solúveis e MDA (Figura 4.2), 

permitindo diferenciar a variedade RB855536 das variedades RB867515 e RB92579. 

A variedade RB855536 teve um pior desempenho frente à condição de déficit 

hídrico, o que reinforça o fato de que esta variedade não é adequada ao cultivo em 

regiões com restrições de água. 

 Quando avaliamos o potencial hídrico pela manhã, observamos que durante a 

noite todas as variedades possuem a capacidade de aumentar seu potencial hídrico, 

e que no caso da RB855536 e RB867515 isto tem um componente osmótico (Figura 

4.4). No entanto, ao meio dia um fato interessante é que a variedade RB867515 não 

possui diferença de potencial hídrico entre tratamentos, evidenciando que entre os 

seus mecanismos de resposta, o potencial hídrico não está incluído. 

 Estes dados reforçam a idéia de que existe uma diferença entre estes 

cultivares na resposta à seca e que a informação empírica da indústria canavieira 

tem um componente genético selecionado pelos programas de melhoramento. Os 

parâmetros descritos podem ser utilizados como marcadores para o 

desenvolvimento de novas variedades. 

 

5.3. Padrão molecular de resposta 

 

 Muitos trabalhos na literatura descrevem genes com expressão modulada 

pelo déficit hídrico. Dentre estes genes encontramos proteínas regulatórias 

(geralmente envolvidas com sinalização) e proteínas funcionais (envolvidas 
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diretamente na resposta) garantindo a homeostase do organismo. Inicialmente estas 

proteínas foram buscadas entre os genes diferencialmente expressos para 

identificarmos as similaridades entre a cana-de-açúcar e outros organismos, assim 

como buscar respostas moleculares que possam diferenciar as variedades 

tolerantes RB867515 e RB92579 da sensível RB855536. Para tal é importante tentar 

identificar quais vias de transdução de sinal estão ativas ou reprimidas, assim como 

aquelas que se comportam de forma diferente entre as variedades. 

 

5.3.1. Hormônios 

 

 (Huang et al., 2008) identificou alguns genes que codificam proteínas 

responsivas ao ácido giberélico (GA), etileno ou auxina (AIA) como tendo sua 

expressão diminuída em seca. Os autores sugerem que possivelmente estes 

hormônios podem modular a seca atuando como antagonista ao efeito provocado 

pelo ABA. A diminuição de boa parte dos genes envolvidos nestes processos 

também foi observada em nossos dados.  

 

5.3.2. Parede celular, citoesqueleto e transporte de vesículas 

 

 É importante ressaltar que (Huang et al., 2008) também identificou a 

repressão em seca de vários genes codificadores de proteínas relacionadas à 

parede celular como XTHs e glicosil-hidrolases. Em nossos dados, genes 

relacionados com metabolismo da parede celular, citoesqueleto e transporte de 

vesículas tiveram sua expressão diminuída em entrenó 1. A diminuição destes 

genes em seca é provavelmente associada à diminuição da expansão celular, 
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possivelmente relacionada com a redução da pressão de turgor associada com o 

estresse (Huang et al., 2008). 

 

5.3.3. Chaperonas 

 

Qualquer condição de estresse que seja capaz de interferir no correto 

dobramento de proteínas acarreta estresse no retículo endoplasmático, que se não 

for contido, pode desencadear processos de morte celular programada. A indução 

de chaperonas moleculares para auxiliar neste processo tem sido descrita em vários 

trabalhos (Costa et al., 2008). Em nossos dados observamos a alteração da 

expressão de genes associados com o dobramento de proteínas como HSPs, HSFs, 

PDIs e careticulinas. Foi observado que estes genes têm a expressão aumentada 

nas variedades tolerantes RB867515 e RB92579 e a expressão diminuída na 

variedade sensível RB855536. Acreditamos que a interpretação deste fato está 

associada com um enfrentamento da condição restritiva pelas variedades tolerantes. 

A princípio, por tentar manter um crescimento e desenvolvimento na condição 

restritiva, ela sofre os efeitos do estresse e precisa combatê-los, enquanto a 

variedade RB855536 tem uma menor indução de genes relacionados ao combate ao 

estresse por estar com desenvolvimento e crescimento contido. 
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5.3.4. Aquaporinas 

 

 Corroborando a hipótese de enfrentamento à condição restritiva, foi 

observada a indução de aquaporinas nas variedades tolerantes RB867515 e 

RB92579 enquanto a sensível tem a expressão diminuída. A condutividade 

hidráulica da raiz parece ser influenciada pelo número de aquaporinas na membrana 

plasmática das células da raiz (Javot and Maurel, 2002; Tyerman et al., 2002). Do 

mesmo modo, aquaporinas também têm sido relacionadas com a condutividade do 

mesófilo (Uehlein et al., 2003; Hanba et al., 2004), de modo que a expressão e/ou 

regulação das aquaporinas pode mediar os efeitos do ambiente na difusão de CO2. 

Um fato intrigante foi a repressão de aquaporinas nos entrenós. Neste tecido, dados 

de expressão indicam um possível papel para estas proteínas no balanço osmótico 

ocasionado pelo acúmulo da sacarose, tendo sido observado por alguns trabalhos a 

variação de expressão destes genes em entrenó (Papini-Terzi et al., 2009). A 

expressão diminuída destes genes na resposta à seca indica uma complexa rede de 

regulação, e podemos supor que, esta modulação negativa poderia estar atuando na 

redução da condutividade hidráulica para evitar perda de água como observado em 

raiz de tabaco (Mahdieh et al., 2008). Esta menor perda de água poderia ser 

responsável por aumentar a concentração de açúcar em resposta à seca, como 

geralmente é observado. 
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5.3.5. Fotossíntese 

 

 As variedades RB867515 e RB92579 produziram mais biomassa e tiveram 

uma capacidade fotossintética maior em condição de seca. Experimentos com 

variedades diferindo em sua tolerância ao estresse hídrico em arroz evidenciaram a 

diminuição da expressão de genes do PSI e PSII em condição de déficit hídrico 

(Degenkolbe et al., 2009). Os autores sugerem que a diferença na expressão pode 

ser uma resposta adaptativa para prevenir o fotodano durante tempos de reduzida 

disponibilidade de CO2 no mesófilo quando os estômatos estão fechados. Este não é 

um fenômeno específico de seca (Degenkolbe et al., 2009) tendo sido observado em 

arroz e cevada (Oztur et al., 2002; Hazen et al., 2005; Talame et al., 2007). Em 

nosso experimento observamos um padrão oposto, pois a maioria dos genes 

relacionados com processos fotossintéticos estão induzidos nas variedades 

RB867515 e RB92579, e reprimidos na variedade RB855536. No entanto, é 

importante mencionar que a maioria dos genes diferencialmente expressos foram 

obtidos em entrenó 1. Acreditamos que isto pode ser explicado pela presença de 

meristema apical no nosso material, visto que não se esperaria a expressão de 

genes deste tipo em entrenó. Vale salientar ainda que o aumento de expressão da 

PEPCK (SCJFRZ2007A03.g) nas folhas das variedades RB867515 e RB92579 pode 

estar relacionado com o aumento da fotossíntese nestas plantas, visto que esta 

proteína é regulada a nível transcricional e dependente do relógio biológico da planta 

(Hartwell et al., 1999). Uma vez que esta enzima é chave para ativar o metabolismo 

C4, acreditamos que este fato reinforça os dados que indicam que as variedades 

tolerantes têm, ou pelo menos tentam manter a taxa fotossintética mais alta. 
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5.3.6. ABA 

 

 Trabalhos vêm demonstrando que a seca aumenta tanto a biossíntese como 

o catabolismo do ABA, resultando tanto na síntese de ABA como degradação de 

seus metabólitos, enquanto a reidratação reverte o efeito da seca na biossíntese de 

ABA, confirmando o acoplamento entre seca e metabolismo de ABA (Huang et al., 

2008). Em nosso experimento houve uma diferença na indução de vias do hormônio 

ácido abscísico. Em entrenó, a variação da expressão gênica para genes associados 

a estes processos ocorreram apenas nas variedades RB867515 e RB92579, sendo 

que a maioria dos pontos experimentais encontrados foi de aumento da expressão 

gênica. Quando verificamos o transcriptoma da folha, aparentemente temos um 

aumento da expressão gênica associados às vias de ABA para as variedades 

RB867515 e RB92579 enquanto a variedade sensível RB855536 não tem um 

padrão claro. 

 Entre as proteínas identificadas encontramos a 9-cis-epoxicarotenoide 

dioxigenase, uma enzima chave da biossíntese do ABA. Foi demonstrado que a 

superexpressão do gene que codifica 9-cis-epoxicarotenoide dioxigenase (NCED) 

em Arabidopsis aumenta a tolerância ao estresse hídrico em plantas de Arabidopsis 

(Iuchi et al., 2001). 

 Algumas proteínas da sinalização do hormônio ABA foram observadas, 

incluindo algumas descritas recentemente. Entre elas, podemos citar o complexo 

sinalizador inicial da via formado pelo receptor PYR/PYL/RCAR, a quinase SnRK2 

(PKABA), a fosfatase PP2C e os TFs ABFs. Na ausência do ABA, o receptor 

PYR/PYL/RCAR não está ligado à PP2C, sendo que a atividade desta é alta e 

previne a ativação da SnRK2. Na presença de ABA, o receptor PYR/PYL/RCAR liga 
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e inativa a PP2C, o que permitirá o acúmulo da SnRK2 fosforilada e a subsequente 

ativação por fosforilação dos fatores de transcrição ABFs (Cutler et al., 2010; Hauser 

et al., 2011). Estes TFs ativam a transcrição de genes da via de sinalização do ABA 

pelo reconhecimento de cis-elementos da família ABRE em seus promotores (Nieva 

et al., 2005; Mukherjee et al., 2006; Hossain et al., 2010). 

 Além disto, foi identificada a presença de 4 CDPKs, que são proteínas ligadas 

à sinalização de ABA. Em Arabidopsis, as proteínas CPK10 e AtCPK30 são 

necessárias para a ativação dos promotores induzidos por ABA. Muitas CDPKs 

contêm elementos responsivos a ABA em seus promotores e alguns têm sido 

demonstrados como induzidos por ABA (Wan et al., 2007). 

 Entre as proteínas ativadas pela via de sinalização do ABA e que atuam como 

efetoras na resposta ao déficit hídrico destacamos a delta 1-pirrolina-5-carboxilato 

sintetase, envolvida na biossíntese de prolina (Szabados and Savoure, 2010). Outra 

proteína é a HVA22, aparentemente envolvida no tráfego vesicular em condições de 

estresse assim como para facilitar o turnover da membrana e diminuir secreções 

desnecessárias (Brands and Ho, 2002). Vale ressaltar ainda a expressão de 2 

deidrinas e 1 LEA, que tem como função proteger as proteínas e membranas sob 

condições de estresse (Cutler et al., 2010).  

 

5.3.7. Proteínas de estresse 

 

 Durante as últimas duas décadas, várias proteínas têm sido identificadas na 

resposta ao estresse hídrico como as LEA, proteínas de estresse hídrico, proteínas 

responsivas a ABA, deidrinas (dehydration-induced proteins), proteínas reguladas 

por de frio, proteases (para o turnover protéico), enzimas requeridas para a 
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biossíntese de vários osmoprotetores (açúcares, proteínas e glicina-betaína), 

enzimas de detoxicação (SOD, CAT, APX, POD, GR), e proteínas envolvidas na 

regulação da transdução de sinal e expressão gênica, como proteínas quinases e 

fatores de transcrição (Yamaguchi-Shinozaki and Shinozaki, 2006). Muitas destas 

proteínas foram observadas em nossos dados sendo alvos interessante de serem 

trabalhados, e que reinforçam a idéia de que existe um padrão de similaridade na 

resposta ao estresse hídrico entre as espécies de plantas. 

 TFs conhecidos por serem envolvidos na resposta à seca incluem os (DREB)-

1 e -2 (Seki et al., 2001; Sakuma et al., 2006), AREBPs (Choi et al., 2000), ZFHD-1 

type (Tran et al., 2007), MYB e MYC (Abe et al., 1997), NAM, ATAF1 2, CUC (NAC) 

(Olsen, 2005). Um total de 27 TFs foram identificados em nossos dados, e alguns 

contém estes domínios citados. A ação de AREBPs, DREB1, MYC, e MYB requerem 

ABA, enquanto que DREB2, ZFHD1, e NAC são independentes de ABA (Semenov 

and Halford, 2009). 

 

5.3.8. Diferença de expressão entre as variedades 

 

 Quando comparamos o transcriptoma alterado entre as variedades nos 

entrenós, detectamos 6 proteínas com expressão induzida nas variedades 

RB867515 e RB92579 e reprimida em RB855536 (SCCCAD1004H06.g, 

SCCCCL4005G05.g, CAGLR1043F02.g, SCCCLR1C05E08.g, SCACLR1132D10.g 

e SCRFST3145E11.g). A mesma comparação realizada em folha +1 identificou 2 

proteínas (SCMCCL6051F09.g e SCRFLR2034A09.g) (Tabela 4.5). Estas proteínas 

são importantes alvos para melhoramento genético, visto o seu padrão diferente em 

variedades contrastante para o déficit hídrico. Em entrenó é importante ressaltar a 
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enzima inositol 1-fosfato sintase, envolvida no Metabolismo de Inositol, 2 proteínas 

de choque térmico envolvidas em dobramento protéico e 1 fator de transcrição 

desconhecido. Em folha ressalta-se principalmente a SnRK2.1, uma quinase 

importante da sinalização do ABA. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 É uma prática comum no Brasil, referir-se aos programas de melhoramento 

para obter informações sobre as variedades de cana-de-açúcar recomendadas para 

cada situação. Entretanto, os parâmetros usados pela indústria canavieira para 

diferenciar as variedades de cana não são padronizados e frequentemente são 

baseados na produtividade da planta. As variedades RB855536, RB867515 e 

RB92579 são canas elites usadas por vários anos para a produção de açúcar e 

etanol no Brasil, mas apesar de sua importância, muito pouca informação está 

disponível, assim como para as demais variedades disponíveis ao produtor rural. 

Devido à crescente importância da cana-de-açúcar para o Brasil e o resto do mundo 

e a busca por fontes alternativas renováveis de energia, é importante começarmos a 

entender as particularidades de cada variedade utilizada para que possamos 

começar a ter um melhor direcionamento no melhoramento genético das variedades, 

usando como base não apenas parâmetros tecnológicos como produtividade e 

quantidade de açúcar produzido na condição avaliada, mas sim parâmetros reais da 

condição avaliada.  

Em nosso experimento, o estresse hídrico levou à diminuição do crescimento 

e desenvolvimento de todas as três variedades analisadas. De um modo geral, sob 

condições de estresse, as plantas usam um mecanismo conservativo para evitar 

danos em condições adversas. Estes mecanismos foram observados em nossos 

experimentos, e em alguns casos pudemos observar diferenças entre as variedades 

utilizadas no estudo. 

A variedade RB855536 é a menos produtiva das três. Em condições de déficit 

hídrico ela diminuiu mais seu crescimento, sofreu mais efeitos do estresse oxidativo, 
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acumulou mais osmólitos e teve o ciclo de Calvin funcionando menos. Estes dados 

corroboram a experiência da indústria canavieira de que esta variedade não é 

adequada para o plantio em solos com baixa retenção de água. 

A variedade RB867515 teve um melhor desempenho, não acumulou 

osmólitos, não teve aumento na concentração de prolina, teve sinais menores de 

estresse oxidativo e um melhor funcionamento do ciclo de Calvin. Além disto, é 

importante mencionar o aumento de proteínas que aparentemente indicam uma 

resposta à condição restritiva. Isto pode ser verificado pelo aumento de transcritos 

associados com proteínas de resposta a estresse como chaperonas e aquaporinas. 

Além disto, nós observamos a indução de transcritos na via de resposta do ABA. A 

variedade RB92579 teve um padrão similar ao encontrado para a RB867515, mas 

teve uma maior fotossíntese, um menor estresse oxidativo e uma menor perda de 

pigmentos. 

Acreditamos que a variedade RB855536 possui sinais de tolerância geral 

como observadas em outras plantas. Ela parece ter um mecanismo de resposta para 

colocar o organismo em “stand-by” até a passagem da condição restritiva para que a 

planta possa retornar a sua condição normal de crescimento. Já as variedades 

RB867515 e RB92579 possuem mecanismos de resposta à condição restritiva 

mantendo a produtividade um patamar acima do observado para a variedade 

RB855536. Nossos dados avançaram na identificação de genes envolvidos na 

resposta ao déficit hídrico em cana-de-açúcar assim como permitiram distinguir as 

variedades utilizadas no estudo. Um resumo do obtido pode ser visualizado na 

Figura 6.1. 
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    Sensível        Tolerante           Tolerante 
Sequeiro     60 t/ha            88 t/ha                98 t/ha 
Irrigado     93 t/ha           125t/ha               127t/ha 
 
 
 
Figura 6.1. Integração dos dados. Os resultados obtidos nos experimentos de 
fisiologia e transcriptoma foram resumidos no gráfico de modo a permitir uma melhor 
visualização dos dados. VERMELHO: Padrão aumentado; VERDE: Padrão 
diminuído; A- crescimento; B- fotoinibição; C- potencial hídrico tarde; D- potencial 
osmótico manhã; E- potencial osmótico tarde; F- A, E e gs; G- A/Ci; H- RWU; I- 
aminoácidos e açúcares solúveis; J- prolina; K- proteínas solúveis; L- peroxidação 
de lipídeos; M- CAT; N- Clorofilas; O- carotenóides; P- genes de ciclo celular; Q- 
genes de parede celular e transporte de vesículas; R- genes de dobramento de 
proteínas; S- genes de transporte de água; T- genes nas vias de ABA. 
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CAPÍTULO 2: Desenvolvimento de protocolo de 
imunoprecipitação da cromatina seguido por 
sequenciamento em larga escala (ChIP-Seq) para estudos 
de redes regulatórias transcricionais em cana-de-açúcar. 
 

7. OBJETIVOS 

 

 O trabalho de implantação de uma metodologia de imunoprecipitação de 

cromatina em cana-de-açúcar está sendo desenvolvido no contexto de geração de 

ferramentas para o estudo de redes regulatórias e de sinalização. O objetivo a longo 

prazo é estabelecer a arquitetura das redes regulatórias que controlam a expressão 

gênica em cana e gerar ferramentas que permitam à comunidade associar tratos 

agronômicos de interesse à motivos regulatórios. 

 

7.1. Objetivos Específicos do projeto 

 

7.1.1. Validar por PCR em tempo real (RT-qPCR) os resultados obtidos nos 

experimentos de microarranjos do projeto SUCAST para 20 fatores de transcrição 

selecionados por terem seus dados de expressão associados a resposta à seca, 

teor de açúcar e desenvolvimento do entrenó. 

 

7.1.2. Produzir anticorpos para 5 dos TFs selecionados para serem posteriormente 

utilizados nos experimentos de imunoprecipitação da cromatina seguido do 

sequenciamento em larga escala (ChIP-Seq). 

 

7.1.3. Padronizar experimentos de imunoprecipitação da cromatina (ChIP) em cana-

de-açúcar  
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7.1.4. Realizar experimentos de ChIP-Seq utilizando anticorpos para a RNA 

Polimerase II para mapear regiões regulatórias do genoma da cana-de-açúcar. 
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8. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

8.1. Material Biológico para experimentos de imunoprecipitação da cromatina 

(ChIP) 

 

A variedade comercial SP80-3280 (CTC, Brasil) foi utilizada para os 

experimentos de ChIP por ser a variedade que mais contribuiu com sequências no 

SUCEST e por ser a variedade que está sendo sequenciada pelo grupo como parte 

das atividades do Programa FAPESP de Pesquisa em Bioenergia (Souza et al., 

2011). Porções diferentes ao longo da folha +1 (folha mais jovem com inserção da 

bainha com o limbo foliar visível) foram coletadas de uma planta de 3 meses 

crescida em campo. As extremidades da folha foram cortadas e descartadas. O meio 

foi seccionado em pedaços de 10 cm, que foram congelados em nitrogênio líquido e 

armazenados a -80 °C. 

 

8.2. Seleção e validação do perfil de expressão dos fatores de transcrição 

associados à seca 

 

Inicialmente foram selecionados Fatores de Transcrição de cana-de-açúcar 

tendo como os dados do projeto SUCAST para resposta à seca, ao acúmulo de 

sacarose e o desenvolvimento do entrenó. Além disto, foi levada em consideração 

sua similaridade a milho e sorgo, estar depositado em bancos públicos, possuir 

regiões específicas além de ter sítios de ligação ao DNA conhecidos. 
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8.3. Extração de RNA 

 

O RNA total para validação da lâmina SUCAST (seca, brix e 

desenvolvimento) já estava disponível no laboratório (Papini-Terzi et al., 2005; 

Rocha et al., 2007; Papini-Terzi et al., 2009). Os demais RNAs foram extraídos com 

o método TRIZOL® (Life Technologies) conforme descrito pelo fabricante. A 

integridade das amostras foi averiguada por eletroforese em gel de agarose e as 

mesmas foram quantificadas em NanoDrop (Thermo Scientific). 

 

8.4. Tratamento com DNase 

 

Dez µg de RNA total extraídos de tecidos de cana-de-açúcar foram tratados 

com a enzima Dnase Amplification Grade (Invitrogen) e purificadas utilizando o 

RNeasy Mini Kit (QIANGEN) de acordo com as instruções do fabricante. A 

integridade das amostras foi averiguada novamente por eletroforese em gel de 

agarose, as amostras foram quantificadas em NanoDrop (Thermo Scientific) e 

armazenadas a -80°C para análises posteriores. 

 

8.5. Síntese de cDNA 

 

 Duas µg de RNA total foram utilizadas para a reação de transcrição reversa 

usando o kit SuperScript First-Strand Synthesis System for RT-PCR (Invitrogen) 

segundo informações do fabricante. O produto de cDNA obtido foi tratado com 2 U 

de RNase (Invitrogen) por 30 minutos a 37°C, seguidos por 10 minutos a 72°C. O 

cDNA foi armazenado em -20°C para análises subsequentes. 
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8.6. Reações de PCR em tempo real 

 

 As reações de PCR em tempo real foram realizadas em um equipamento 

7300 Real Time PCR System (Applied Biosystems). Os primers específicos para os 

genes selecionados foram desenhados usando-se o Primer Express 2.0 Software 

(Applied Biosystems). Foram realizados testes para verificar a eficiência de 

amplificação dos primers desenhados, sendo utilizados apenas primers com 

eficiência maior ou igual à 95 %. As reações de PCR em tempo-real foram 

realizadas utilizando-se 1 µL do cDNA sintetizado diluído 1:10, 5 µL do primer 

Foward misturado com o Reverse na concentração de 1,5 µM (cada primer) e 6 µL 

de SYBR Green PCR Master Mix. Já para as reações de ChIP-qPCR foram utilizado 

5 µL do imunoprecipitado purificado, 1 µL do primer Foward misturado com o 

Reverse na concentração de 10 µM (cada primer) e 6 µL de SYBR Green PCR 

Marster Mix. O ciclo para as reações de PCR em tempo real foram: 50 °C por 2 

minutos, 95 °C por 10 minutos e 40 ciclos de desnaturação a 95 °C por 15 segundos 

seguido de anelamento e extensão a 60 °C por 1 minuto. A especificidade dos 

produtos amplificados foi analisada pelas curvas de dissociação geradas pelo 

equipamento. Foram utilizados controles negativos sem adição de cDNA sintetizado 

e primer para confirmar a ausência de qualquer tipo de contaminante no meio 

reacional (No Template Control, NTC). 

 Para os experimentos de seca foram utilizados como normalizador o GAPDH 

(Papini-Terzi et al., 2005). Para os experimentos de brix, desenvolvimento e tecidos 

foi utilizado como controle endógeno o PUB (Papini-Terzi et al., 2005). Para a 

validação dos dados de expressão, a razão entre a quantidade relativa de 

determinado gene e o gene referência (normalizador) foi determinada utilizando-se o 
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método de 2 -∆∆Ct (Livak and Schmittgen, 2001) com modificações. O nível de 

expressão normalizado foi calculado como: 

L = 2 - DCt  

sendo DCT = CT, alvo – CT, referência, para cada órgão.  

 Para a avaliação da significância estatística das razões de expressão 

determinadas, um modelo log-normal foi assumido (Papini-Terzi et al., 2009). 

 

8.7. Estratégias de clonagem 

 

 As sequências dos genes selecionados que não estavam completas no banco 

de dados SUCEST-FUN e que eram necessárias para a clonagem foram obtidas 

pela técnica de RACE (Frohman et al., 1988), utilizando o GeneRacer Kit (Invitrogen, 

USA) segundo informações do fabricante. 

 Para os experimentos de produção de anticorpos, parte da sequência dos 

genes selecionados correspondente a uma região específica do fator de transcrição 

foi clonada no vetor PCR/GW/TOPO (Invitrogen) através do sistema Gateway 

(Invitrogen) (Hartley et al., 2000) (veja exemplo na Figura 8.1). 

 

 

 

Figura 8.1. Clonagem dos fragmentos para produção de anticorpos. A figura indica 
como foram desenhados os primers para a produção da proteína recombinante que foi 
utilizada para produção de anticorpos. A sequência correspondente ao domínio do TF foi 
localizada e os iniciadores foram desenhados fora desta região. 
 

CDS 
ATG TAA 

Domínio 
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8.8. Produção de Anticorpos 

 

Esta parte do trabalho foi conduzida em colaboração com o Dr. Erich 

Grotewold. Para a produção de anticorpos uma região de DNA correspondente a 

100-200 aminoácidos da proteína foi amplificada por PCR e clonada no vetor 

pCR8/GW/TOPO (Invitrogen). Os oligonucleotídeos adequados foram gerados a 

partir das sequências depositadas no banco de dados do SUCEST 

(http://sucest.cbmeg.unicamp.br/public/). A região de cada fator de transcrição 

utilizada para a produção de anticorpo foi escolhida utilizando ferramentas de 

bioinformática como BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) para identificação 

de sequências homólogas, Pfam (http://pfam.sanger.ac.uk/) para identificação dos 

domínios conservados e CLUSTALW 

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw/index.html) para análise das regiões específicas. 

Além destas análises, o conhecimento da estrutura tridimensional também foi 

considerado, tendo em vista que a região que será reconhecida pelo anticorpo nos 

experimentos de ChIP deverá estar exposta na proteína e não protegida no seu 

interior. 

O vetor pCR8 com o inserto correspondente a 100-200 aminoácidos de cada 

fator de transcrição foi utilizado para recombinação com vetor de expressão 

pDEST15 ou pDEST17 (Invitrogen), e o vetor resultante usado para transformar E. 

coli estirpe BL21DE3. A síntese da proteína recombinante foi realizada pela adição 

de 1 mM de isopropil-1-tio-b-D-galactopiranosídeo em 1 L da cultura de bactéria 

(A600 de 0,3-0,5). A purificação da proteína foi realizada como descrito por (Williams 

and Grotewold, 1997). Todas as etapas foram acompanhadas por eletroforese em 

gel de SDS-poliacrilamida 10% (p/v) (SDS-PAGE) conforme descrito por (Laemmli, 
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1970) e as proteínas foram coradas com Coomassie Blue. A proteína recombinante 

obtida foi utilizada como antígeno para obter anticorpo policlonal em coelhos, os 

quais foram imunizados através de quatro injeções subcutâneas durante 28 dias 

com intervalos de 7 dias. A especificidade do anticorpo foi testada contra a proteína 

recombinante por western blot em método adaptado de (Gorg et al., 1988). 

 

8.9. Imunoprecipitação da cromatina (ChIP) 

 

A padronização dos experimentos de ChIP para cana-de-açúcar teve como 

base vários trabalhos da literatura com destaque para: (Das et al., 2004; Haring et 

al., 2007; Saleh et al., 2008). 

 

8.9.1. Crosslinking 

 

De 1-3 µg de folha foi cortada em pedaços e colocada em 30 mL do tampão A 

(10 mM Tris pH 8, 400 mM de Sacarose, 10 mM butirato de sódio, 0,1 mM PMSF, 5 

mM beta-mercaptoetanol e 3 % v/v formaldeído) em um tubo falcon. A amostra foi 

infiltrada sobre vácuo por 10 mim em dessecador a temperatura ambiente. 

Posteriormente foi adicionada 2,5 mL de Glicina 2 M para parar a reação de 

crosslinking. Novamente a amostra foi infiltrada a vácuo por mais 5 min, sendo 

posteriormente lavada 3 x com água destilada e enxugada em papel toalha. 
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8.9.2. Extração de Núcleos 

 

Utilizando almofariz, pistilo e N2, foi obtido um pó fino do tecido que foi 

ressuspendido em 30 mL de tampão B gelado (10 mM Tris pH 8, 400 mM de 

Sacarose, 10 mM butirato de sódio, 0,1 mM PMSF, 5 mM beta-mercaptoetanol, 1 x 

Plant Proteinase Inhibitor (Sigma)). A mistura foi homogeneizada por 15 min a 4 °C 

sobre leve agitação. A solução foi filtrada através de uma camada dupla de Miracloth 

e posteriormente centrifugada por 20 min a 2880 x g à 4 °C. O sobrenadante foi 

descartado e o pellet ressuspendido em 1 mL de tampão C gelado (10 mM Tris pH 

8, 250 mM Sacarose, 10 mM butirato de sódio, 10 mM MgCl2, 1% v/v Triton x-100, 

0,1 mM PMSF, 5 mM beta-mercaptoetanol, 1 x Plant Proteinase Inhibitor (Sigma)). A 

solução foi transferida para um tubo de 1,5 mL e centrifugada a 12000 x g à 4 °C por 

10 min. O sobrenadante foi novamente descartado e o pellet ressuspendido em 400 

µL de tampão D gelado (10 mM Tris pH 8, 1,7 M Sacarose, 10 mM butirato de sódio, 

2 mM MgCl2, 0,15% v/v Triton x-100, 0,1 mM Beta-Mercaptoetanol, 1 x Plant 

Proteinase Inhibitor (Sigma)). Em um tudo de 2 mL, foram colocados 1,6 mL de 

tampão D gelado. Por cima deste, foi colocado a solução obtida anteriormente e a 

mistura centrifugada a 16000 x g por 1 h à 4 °C. 

 

8.9.3. Sonicação da Cromatina 

 

O sobrenadante foi removido e o pellet ressuspendido em 400 µL de Tampão 

de Lise de Núcleos (50 mM Tris pH 8, 10 mM EDTA, 0,4 % p/v SDS, 0,1 mM PMSF 

e 1 x Plant Proteinase Inhibitor (Sigma)). Uma alíquota de 50 µL foi retirada e 

representa a cromatina não sonicada, e o restante foi sonicado por 7 min em 
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sonicador de banho BRANSON 250 contendo gelo. A amostra foi centrifugada por 5 

min a 16000 x g à 4 °C para precipitar a fração insolúvel, sendo separada uma 

alíquota de 50 uL após a sonicação para verificar a eficiência do processo. O 

restante foi congelado em N2 e guardado em freezer -80 °C para análise posterior. 

Nas alíquotas retiradas foram adicionados NaCl na concentração final de 0,3 M e 1 

µg de Rnase A, sendo deixadas para reverter a ligação cruzada overnight à 65 °C. 

Depois foram adicionados 60 µg de proteinase K e a mistura foi incubada à 45 °C 

por 2 h. O DNA foi isolado por fenol:clorofórmio e foi estimada a eficiência da 

sonicação por gel de agarose 1 % p/v para verificar se a faixa de fragmentação 

estava entre 100-1000 pb. 

 

8.9.4. Controle INPUT 

 

Em um tubo de 2 mL foram adicionados 300 µL da cromatina sonicada e 1700 

µL do Tampão de incubação Ab ChIP (50 mM Tris pH 8, 10 mM EDTA, 0,1% Triton 

x-100, 150 mM NaCl, 10 µg/mL BSA). O volume de 60 µL foi retirado da solução de 

cromatina e armazenado (esta alíquota é o INPUT). 

 

8.9.5. Imunoprecipitação, reversão da ligação cruzada e purificação do DNA 

 

 A ligação do anticorpo primário com as dynabeads foi preparada como 

recomendado pelo kit Magnify ChIP (Invitrogen). Foram separados 3 tubos e 

aliquotados 600 µL da solução de cromatina obtida anteriormente. Em cada um 

foram colocados 400 µL do tampão de incubação Ab ChIP e mantido no gelo. A 

ligação da cromatina foi iniciada como descrito no kit Magnify ChIP, mas no passo 
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da adição da cromatina, foi adicionado 1000 µL da cromatina preparada 

anteriormente e seguindo-se incubação por 16 h. A continuação do protocolo 

acompanha as recomendações do kit Magnify ChIP até o final. 

 

8.10. Sequenciamento na plataforma 454 (Roche) 

 

 O sequenciamento em larga escala foi realizado seguindo todas as 

recomendações do fabricante com algumas adaptações no início do protocolo, como 

descrito abaixo: 

 A quantidade de DNA obtido pela imunoprecipitação é pequena para ser 

utilizado no protocolo de sequenciamento 0, e para resolver isto, utilizamos o Whole 

Genome Amplification Kit (WGA2; Sigma) para amplificar nosso material segundo as 

recomendações do fabricante. O produto gerado foi purificado utilizando o QIAquick 

PCR purification kit (QIAGEN) e novamente reamplificado pelo Whole Genome 

Reamplification Kit (WGA3; Sigma). Este foi novamente purificado pelo QIAquick 

PCR purification kit (QIAGEN), quantificado pelo Picogreen (Invitrogen) e visualizado 

o padrão de fragmentação pelo Bioanalyser DNA 7500 (Agilent). Havendo algum 

problema, a reamplificação era refeita, ou até mesmo a imunoprecipitação para a 

obtenção de material de qualidade para o sequenciador.  

 Uma vez que o material já estava fragmentado, o passo de nebulização não 

foi realizado. O material foi inserido no protocolo de sequenciamento no passo de 

purificação após a nebulização. O restante do protocolo foi seguido normalmente 

segundo as informações do fabricante (Rapid library preparation method manual, Rv. 

Jan 2010). 
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8.11 Análises de Bioinformática 

 

 Para a identificação dos fatores de transcrição do projeto, foi conduzida uma 

prospecção de dados no banco SUCEST-FUN (http://sucestfun.iq.usp.br). Os alvos 

selecionados foram utilizados para busca de ortólogos através de comparações pelo 

algoritmo BLAST no banco NCBI. Para a identificação de domínios conservados, 

características da proteína e possível função biológica, foram utilizadas ferramentas 

contidas no NCBI, Expasy (www.expasy.ch/tools), CBS 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/) e SDSC Biology Workbench 

(http://workbench.sdsc.edu).  

 As análises dos dados de ChIP-Seq foram todas conduzidas utilizando a linha 

de comando do Shell Inicialmente, os dados do sequenciador foram trimados pelo 

Newbler e as sequências obtidas utilizadas para comparação com diversas base de 

dados disponíveis utilizando BLASTn. Foi utilizado um e-value de 1e-15 e permitido 

que o BLAST exibisse todos os resultados obtidos. Todos os arquivos gerados foram 

salvos em formato tabular para diminuir o espaço de armazenamento. 

Posteriormente, pela linha de comando do Shell, foram realizados vários parsers 

tanto para verificar a qualidade do mapeamento como para quantificar os 

alinhamentos dentro de padrões estabelecidos. Estas análises permitiram detectar e 

selecionar apenas as regiões de interesse para serem visualizadas no mapeamento 

utilizando o GBrowse. 

 Para a montagem de um Gbrowse no servidor local, foram utilizados as 

recomendações do GMOD (http://gmod.org/wiki/Main_Page). Para a geração dos 

arquivos GFF3 para visualização dos dados, foram utilizados scripts em Perl 

desenvolvidos pelo bioinformata Milton Yutaka Nishiyama Jr. 

http://gmod.org/wiki/Main_Page
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8.12. Técnicas padrões de Biologia Molecular 

 

 Todas as técnicas de Biologia Molecular como preparação de plasmídeos, 

transformação de bactérias, digestão de DNA por enzimas de restrição, extração de 

RNA, DNA genômico, DNA plasmidial, síntese de cDNA, dentre outros foram 

conduzidas segundo protocolos fornecidos pelo fabricante ou contidos em 

(Sambrook et al., 1989). 
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9. RESULTADOS 

 

9.1. Seleção dos Alvos 

 

Para definir uma plataforma para o estudo de redes regulatórias associadas a 

tratos agronômicos de interesse, inicialmente foi realizado um data mining no banco 

de dados SUCEST-FUN (https://sucestfun.iq.usp.br/sucestfun/). Em uma primeira 

etapa foram selecionados 13 TFs que possuíam sequências específicas, tinham 

sítios de ligação ao DNA conhecidos e tinham expressão diferencial para seca, teor 

de açúcar ou desenvolvimento. Além disto, foram selecionados 3 novos TFs que 

possuíam homologia com TFs envolvidos na resposta a estresses abióticos já 

descritos na literatura (SCCCLR2003E10.g, SCQGLR1085G10.g e 

SCSBFL1039F08.g) e outros 4 TFs foram incluídos por terem similaridade à TFs de 

milho que já possuíam anticorpos em produção no laboratório do Dr. Erich 

Grotewold, que colaborou conosco na padronização da técnica de ChIP-Seq em 

cana-de-açúcar (SCBFAD1046D01.g, SCEQAM1036D03.g, SCCCLR1C05B03.g e 

SCJFLR1073A05.g).  

A tabela 9.1 lista os 20 SAS inicialmente selecionados e as informações de 

expressão (https://sucestfun.iq.usp.br/sucestfun/). 
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SAS TF Brix Develop Drought Sele ção 

SCCCLR1048E10.g MYB    1 
SCCCLR1C05B03.g MYB    3 
SCCCLR2003E10.g NAM    1 e 2 
SCBGLR1099G02.g AP2/EREPB    2 
SCCCRZ1001H05.g HLH    1 

SCCCRZ1001G10.g Aux/I AA    1 
SCEZST3147A10.g zi nc fi nger    1 
SCQGLR1085G10.g MADS    1 
SCAGLR1021G10.g homeobox    1 
SCBFAD1046D01.g HLH    3 

SCEPRZ1008F02.g LI M    1 
SCRURT2010A10.g MYB    1 
SCBGLR1002A09.g AP2/EREPB    1 
SCRURT2007E11.g MYB    1 

SCSBFL1039F08.g NAC    1 
SCCCLR1C04F11.g WRKY    1 
SCCCLR1070C08.g NAC    2 
SCJFRZ1006D04.g MYB    2 

SCEQAM1036D03.g WD40    3 
SCJFLR1073A05.g MYB    3 

 
Tabela 9.1. SAS escolhidos para o início do projeto de redes regulatórias. Em vermelho 
os genes com a expressão aumentada e em verde com a expressão diminuída. 1: Genes 
selecionados com base em sua expressão diferencial no SUCEST-FUN. 2: Genes 
selecionados por similaridade a genes descritos na literatura e 3: Genes similares a genes 
de milho que têm anticorpo disponível. 
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9.2. Validação por RT-qPCR e descrição dos alvos selecionados 

 

 Para validar os dados de expressão foram desenhados iniciadores para 

validação por RT-qPCR dos 20 SAS indicados na Tabela 9.1. Estes passaram por 

um rigoroso processo de validação através do cálculo da eficiência da reação 

individual (E(%)=10(-1/Slope) - 1), da eficiência em relação ao controle endógeno 

(curva de DCt com slope<0.1) e da visualização das amplificações, parâmetros e 

curvas de dissociação (Dados não mostrados). Dos 20 iniciadores desenhados, 3 

(SCBGLR1099G02.g, SCEZST3147A10.g e SCEPRZ1008F02.g) apresentaram 

problemas técnicos e foram excluídos das análises subsequentes (dados não 

mostrados). 

 Para os genes sem dados de expressão no chip SUCAST 

(SCCCLR1070C08.g, SCJFRZ1006D04.g, SCEQAM1036D03.g e 

SCJFLR1073A05.g) foram realizados experimentos apenas em amostras de seca 

120 h (Rocha et al., 2007). Os genes SCCCLR1070C08.g e SCJFRZ1006D04.g 

foram selecionados por serem similares a genes descritos na literatura envolvidos na 

resposta à seca, mas apesar de terem sido detectados níveis de mRNA nas 

amostras, não houve uma expressão diferencial entre amostras controles e 

estressadas no tempo de 120 h (dados não mostrados), sendo portanto descartados 

das análises. Os outros 2 genes (SCEQAM1036D03.g e SCJFLR1073A05.g) 

identificados por homologias com genes que possuem anticorpos em produção no 

laboratório do Dr. Grotewold apresentaram níveis de mRNA detectáveis em 

amostras de seca, mas foram deixados de fora dos demais experimentos por 

estarem envolvidos em vias de transdução de sinal que não são prioridade do grupo 

no momento. 
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 A confirmação da expressão diferencial dos demais 13 SAS foi realizada 

utilizando amostras provenientes do projeto transcriptoma da cana (Papini-Terzi et 

al., 2005; Rocha et al., 2007). Para a validação da lâmina foram utilizadas tanto a 

amostra que foi diferencialmente expressa como as demais disponíveis (por 

exemplo, se o gene teve regulação em entrenó 1, ele também foi avaliado no 

entrenó 5 e 9). Desta forma, para os 13 SAS avaliados, foi observada variação da 

expressão em pelo menos 1 ponto experimental. Algumas informações sobre os 

SAS, suas vias, uma descrição do interesse biotecnológico e exemplos da validação 

estão descritas abaixo. 

 

9.2.1. Lignina e Antocianina 

 

 O SCCCLR1C05B03.g corresponde a uma proteína que contém o domínio 

SANT (MYB). Este domínio é encontrado em complexos repressores transcricionais 

que se ligam ao DNA e que também tem sido descrito como importante em 

processos de remodelagem da cromatina (NCBI CDD; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cdd/) (Boyer et al., 2002). O SCCCLR1C05B03.g tem 

alta similaridade com o fator de transcrição ZmMYB31, que é um TF do tipo R2R3-

MYB e que reconhece o cis-elemento ACIII Box e está relacionado com a repressão 

da biossíntese de lignina (Fornale et al., 2006; Sonbol et al., 2009). O 

SCCCLR1C05B03.g é um importante TF porque parece modular negativamente 

toda a via de biossíntese de lignina, incluindo a expressão da COMT (Fornale et al., 

2010). Recentemente o grupo submeteu uma patente no USPTO de uma planta 

transgênica de cana com níveis de expressão menores de COMT, e que produzia 

mais sacarose nas folhas. Pelos dados de expressão em amostras de 
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desenvolvimento do colmo foi observada uma diminuição dos níveis deste gene, que 

estaria de acordo com o estágio de desenvolvimento da planta quando já teria 

ocorrido o acúmulo de lignina devido um maior acúmulo de biomassa (Figura 9.1). 

Vários trabalhos vêm demonstrando que modular negativamente a expressão de 

enzimas da biossíntese de lignina, ou alterar os monolignóis constituintes da parede 

celular pode aumentar a obtenção de etanol liberado a partir da lignocelulose (Vega-

Sanchez and Ronald, 2010), sendo, portanto uma via de grande interesse 

biotecnológico. 

 O SCBFAD1046D01.g é um fator de transcrição similar à proteína R1 e 

contém o domínio HLH (NCBI CDD; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cdd/). Este gene é 

frequentemente associado à expressão tecido específica da antocianina (Consonni 

et al., 1992). Um anticorpo para a proteína homóloga de milho está disponível, o que  

torna esta uma proteína interessante porque além da biossíntese de antocianina e 

lignina compartilharem elementos em comum, a rede regulatória ao qual este gene 

está inserido está sendo desvendada pelo laboratório do Dr. Grotewold, nosso 

colaborador, que poderia prover dados do sistema para comparações entre 

gramíneas. Pelos dados de expressão fica evidenciado um aumento da transcrição 

do gene SCBFAD1046D01.g em entrenós maduros (Figura 9.2), condizente com um 

maior acúmulo tanto de antocianina como de lignina à medida que temos o 

desenvolvimento da planta. Se pensarmos que este gene pode estar atuando em 

vias da biossíntese de lignina, como sugerido por alguns autores (Fornale et al., 

2010), seria interessante verificar se este gene não está na mesma rede regulatória 

do SCCCLR1C05B03.g mas com um efeito antagônico. 
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Figura 9.1. SCCCLR1C05B03.g é menos expresso em entrenós maduros. Em a) temos 
a visualização da diferença de acúmulo de transcrito em genótipos contrastantes para o 
acúmulo de sacarose, enquanto em b) verificamos o acúmulo de transcrito no decorrer do 
desenvolvimento do entrenó. O eixo y se refere à expressão relativa entre os níveis de 
mRNA alvo e os níveis de mRNA de referência (poliubiquitina SCCCST2001G02.g). A 
expressão relativa foi determinada nos entrenós 1, 5 e 9 (In1, In5 e In9) em um grupo de oito 
plantas individuais com Alto brix (HB) e oito plantas individuais com baixo brix (LB) para a 
progênie 1 e um grupo de sete plantas individuais para a progênie 2 para alto brix (HB) e 
sete plantas individuais para baixo brix (LB). Todas as reações foram feitas em triplicatas e a 
barra de erros calculada segundo (Rocha et al., 2007). O nível do transcrito referência foi 
determinado como não variável durante o tratamento. As Progênie 1 e Progênie 2 estão 
descritas em (Papini-Terzi et al., 2009).  
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Figura 9.2. SCBFAD1046D01.g é induzido pelo desenvolvimento do entrenó. Em a) 
temos a visualização da diferença de acúmulo de transcrito em genótipos contrastantes para 
o acúmulo de sacarose, enquanto em b) verificamos o acúmulo de transcrito no decorrer do 
desenvolvimento do entrenó. O eixo y se refere à expressão relativa entre os níveis de 
mRNA alvo e os níveis de mRNA de referência (poliubiquitina SCCCST2001G02.g). A 
expressão relativa foi determinada nos entrenós 1, 5 e 9 (In1, In5 e In9) em um grupo de oito 
plantas individuais com Alto brix (HB) e oito plantas individuais com baixo brix (LB) para a 
progênie 1 e um grupo de sete plantas individuais para a progênie 2 para alto brix (HB) e 
sete plantas individuais para baixo brix (LB). Todas as reações foram feitas em triplicatas e a 
barra de erros calculada segundo (Rocha et al., 2007). O nível do transcrito referência foi 
determinado como não variável durante o tratamento. As Progênie 1 e Progênie 2 estão 
descritas em (Papini-Terzi et al., 2009).  
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9.2.2. Relógio biológico 

 

 O SCCCLR1048E10.g tem uma sequência de proteína similar às proteínas 

CIRCADIAN CLOCK ASSOCIATED 1 (CCA1) e LATE ELONGATED HYPOCOTYL 

(LHY) de Arabidopsis (At2g46830 e At1g01060) e arroz (Os08g06110). CCA1 e LHY 

são considerados fatores de transcrição funcionalmente redundantes do tipo MYB 

que se ligam a dois motivos descritos até agora: EVENING ELEMENT (AAATATCT) 

e CBS (AAAAATCT) (Hotta et al., 2007). Acredita-se que CCA1/LHY reprima a 

expressão gênica ao se ligar ao EE e promova a expressão gênica ao se ligar ao 

CBS (Wang et al., 1997). A inclusão de quatro motivos EE é suficiente para tornar 

um gene responsivo ao relógio biológico (Harmer and Kay, 2005). Uma vez que se 

têm sítios de ligação um bom conjunto de dados descrevendo a função do gene 

gene em questão e de seus alvos (Gardner et al., 2006), este se torna um bom alvo 

para validação do ChIP-Seq, pois ele pode servir de controle em nossa 

padronização. No caso específico do TF SCCCLR1048E10.g, seus dados de 

expressão parecem indicar uma regulação no desenvolvimento do entrenó (Figura 

9.3). 
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Figura 9.3. O SCCCLR1048E10.g é um bom controle para padronização do ChIP-Seq. 
Em a) temos a visualização da diferença de acúmulo de transcrito em genótipos 
contrastantes para o acúmulo de sacarose, enquanto em b) verificamos o acúmulo de 
transcrito no decorrer do desenvolvimento do entrenó. O eixo y se refere à expressão 
relativa entre os níveis de mRNA alvo e os níveis de mRNA de referência (poliubiquitina 
SCCCST2001G02.g). A expressão relativa foi determinada nos entrenós 1, 5 e 9 (In1, In5 e 
In9) em um grupo de oito plantas individuais com Alto brix (HB) e oito plantas individuais 
com baixo brix (LB) para a progênie 1 e um grupo de sete plantas individuais para a 
progênie 2 para alto brix (HB) e sete plantas individuais para baixo brix (LB). Todas as 
reações foram feitas em triplicatas e a barra de erros calculada segundo (Rocha et al., 
2007). O nível do transcrito referência foi determinado como não variável durante o 
tratamento. As Progênie 1 e Progênie 2 estão descritas em (Papini-Terzi et al., 2009).  
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9.2.3. Seca 

 

 O SCCCLR2003E10.g é uma proteína contendo o domínio NAC (NAM, 

ATAF1/2 e CUC2) com expressão diferencial nos dados do SUCEST-FUN para seca 

e acúmulo de sacarose. Seu principal ortólogo, a proteína SNAC1 de arroz, quando 

super-expressa neste organismo torna a planta mais sensível a tratamentos com 

ABA e mais tolerante à seca em estágios embrionários e vegetativos. Muito 

provavelmente a atuação desta proteína se dá ao nível das “células guardas” 

atuando no fechamento estomático (Hu et al., 2006). O SCCCLR2003E10.g é 

diferencialmente expresso em condições de déficit hídrico e em plantas 

contrastantes para o acúmulo de sacarose (Figura 9.4 e 9.5), de modo que este 

gene pode ser chave para tentar explicar qual realmente é a conexão entre o 

acúmulo de sacarose e seca. 

O SCBGLR1002A09.g possui similaridade com uma proteína anotada como 

DRE (Drought-responsive Element) no banco de dados, que são proteínas 

envolvidas na resposta ao déficit hídrico (Zhao et al., 2006). O SAS contém o 

domínio AP2 (APETALA2), mas não tem nenhuma descrição na literatura, apesar de 

compartilhar estes domínios em comum com proteínas já caracterizadas (Okamuro 

et al., 1997) (Figura 9.6). 

 O SCCCLR1C04F11.g possui o domínio WRKYGQK geralmente encontrado 

em proteínas que estão envolvidas em estresse ou desenvolvimento (Eulgem et al., 

2000; Wu et al., 2005). O SAS é muito similar a proteína Os12g32250 que é induzida 

por MeJA, SA e estresse hídrico e salino, estando em vias de estresse e 

relacionadas a hormônios de estresse (Wu et al., 2005) (Figura 9.7). 
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 Os TFs SCBGLR1002A09.g e SCCCLR1C04F11.g são fatores de 

transcrições clássicos ativados pela resposta ao déficit hídrico, uma condição 

importante que deve ser estudada, principalmente se levarmos em considerações 

que as áreas previstas de expansão da indústria canavieira estão sujeitas a este tipo 

de estresse (Somerville et al., 2010; Dal-Bianco et al., 2011). 

 

 

 

 

Figura 9.4. SCCCLR2003E10.g é induzido pelo déficit hídrico. O eixo y refere à 
expressão relativa entre níveis de mRNA alvo e os níveis de mRNA de referência (GAPDH; 
Gene ID: 542367) em plantas de cana-de-açúcar em condições de seca por 24, 72 e 120h. 
Todas as reações foram feitas em triplicatas e a barra de erros calculada segundo (Rocha et 
al., 2007). O nível do transcrito referencia foi verificado não variar durante o tratamento. 
Dentre as variedades utilizadas, a V2 está descrita em (Rocha et al., 2007) e as demais são 
variedade cujos dados de expressão ainda não foram publicados. 
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Figura 9.5. Acúmulo de sacarose e desenvolvimento do entrenó alteram a expressão 
do SCCCLR2003E10.g. Em a) temos a visualização da diferença de acúmulo de transcrito 
em genótipos contrastantes para o acúmulo de sacarose, enquanto em b) verificamos o 
acúmulo de transcrito no decorrer do desenvolvimento do entrenó. O eixo y se refere à 
expressão relativa entre os níveis de mRNA alvo e os níveis de mRNA de referência 
(poliubiquitina SCCCST2001G02.g). A expressão relativa foi determinada nos entrenós 1, 5 
e 9 (In1, In5 e In9) em um grupo de oito plantas individuais com Alto brix (HB) e oito plantas 
individuais com baixo brix (LB) para a progênie 1 e um grupo de sete plantas individuais 
para a progênie 2 para alto brix (HB) e sete plantas individuais para baixo brix (LB). Todas 
as reações foram feitas em triplicatas e a barra de erros calculada segundo (Rocha et al., 
2007). O nível do transcrito referência foi determinado como não variável durante o 
tratamento. As Progênie 1 e Progênie 2 estão descritas em (Papini-Terzi et al., 2009).  
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Figura 9.6. Déficit hídrico altera a expressão do SCBGLR1002A09.g. O eixo y refere à 
expressão relativa entre níveis de mRNA alvo e os níveis de mRNA de referência (GAPDH; 
Gene ID: 542367) em plantas de cana-de-açúcar em condições de seca por 24, 72 e 120h. 
Todas as reações foram feitas em triplicatas e a barra de erros calculada segundo (Rocha et 
al., 2007). O nível do transcrito referencia foi verificado não variar durante o tratamento. 
Dentre as variedades utilizadas, a V2 está descrita em (Rocha et al., 2007) e as demais são 
variedade cujos dados de expressão ainda não foram publicados. 
 

 

Figura 9.7. Déficit hídrico altera a expressão do SCCCLR1C04F11.g. O eixo y refere à 
expressão relativa entre níveis de mRNA alvo e os níveis de mRNA de referência (GAPDH; 
Gene ID: 542367) em plantas de cana-de-açúcar em condições de seca por 24, 72 e 120h. 
Todas as reações foram feitas em triplicatas e a barra de erros calculada segundo (Rocha et 
al., 2007). O nível do transcrito referencia foi verificado não variar durante o tratamento. 
Dentre as variedades utilizadas, a V2 está descrita em (Rocha et al., 2007) e as demais são 
variedade cujos dados de expressão ainda não foram publicados. 
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9.2.4. Desenvolvimento 

 

 O SCAGLR1021G10.g é uma proteína muito similar a KNOTTED1 (KN1), e 

que faz parte de uma família de genes homeóticos envolvidos em processos de 

desenvolvimento (Vollbrecht, 1991). O SAS tem a expressão diminuída à medida 

que temos o desenvolvimento do entrenó, tendo uma expressão alta apenas em 

entrenós imaturos. Além disto, é verificada uma diferença de expressão entre 

plantas com alto e baixo brix e entre as progênies analisadas (Figura 9.8). 

 O SCRURT2010A10.g é uma proteína sem nenhuma informação disponível 

no banco de dados e na literatura, sabendo-se apenas que ela possui o domínio 

MYB em sua estrutura. O padrão de expressão nos experimentos de 

desenvolvimento e brix foram praticamente idênticos ao do SCAGLR1021G10.g 

diferindo apenas nos valores absolutos de mRNA, o que nos permite acreditar que 

ambos possam estar participando de uma mesma via de transdução de sinal e num 

mesmo espaço temporal na resposta (Figura 9.9). 

 O SCQGLR1085G10.g é uma proteína contendo o domínio MADS geralmente 

encontrado em genes envolvidos em processos regulatórios de desenvolvimento 

(Riechmann and Meyerowitz, 1997). A proteína ortóloga mais próxima é a 

OsMADS18 de arroz que tem algumas interações proteína-proteína já descritas com 

OsMADS6, 8/24, 7/45 e 47 (Fornara, 2004). O gene tem alto acúmulo de mRNA em 

meristemas e sua superexpressão em arroz induz florescimento precoce enquanto 

seu silenciamento não teve nenhum fenótipo visível, indicando a possível presença 

de outros MADS box redundantes (Fornara, 2004). O SCQGLR1085G10.g teve uma 

diminuição dos níveis de mRNA durante a maturação do entrenó, exceto na 

progênie 2 coleta 4, assim como teve expressão diminuída em condição de déficit 
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hídrico (Figura 9.10 e 9.11). A diminuição da expressão em condição de déficit 

hídrico é provavelmente relacionada ao fato que uma das medidas de resposta ao 

estresse hídrico é a diminuição do desenvolvimento. 
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Figura 9.8. Desenvolvimento do entrenó reprime a expressão do SCAGLR1021G10.g. 
Em a) temos a visualização da diferença de acúmulo de transcrito em genótipos 
contrastantes para o acúmulo de sacarose, enquanto em b) verificamos o acúmulo de 
transcrito no decorrer do desenvolvimento do entrenó. O eixo y se refere à expressão 
relativa entre os níveis de mRNA alvo e os níveis de mRNA de referência (poliubiquitina 
SCCCST2001G02.g). A expressão relativa foi determinada nos entrenós 1, 5 e 9 (In1, In5 e 
In9) em um grupo de oito plantas individuais com Alto brix (HB) e oito plantas individuais 
com baixo brix (LB) para a progênie 1 e um grupo de sete plantas individuais para a 
progênie 2 para alto brix (HB) e sete plantas individuais para baixo brix (LB). Todas as 
reações foram feitas em triplicatas e a barra de erros calculada segundo (Rocha et al., 
2007). O nível do transcrito referência foi determinado como não variável durante o 
tratamento. As Progênie 1 e Progênie 2 estão descritas em (Papini-Terzi et al., 2009). 
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Figura 9.9. Desenvolvimento do entrenó reprime a expressão do SCRURT2010A10.g. 
Em a) temos a visualização da diferença de acúmulo de transcrito em genótipos 
contrastantes para o acúmulo de sacarose, enquanto em b) verificamos o acúmulo de 
transcrito no decorrer do desenvolvimento do entrenó. O eixo y se refere à expressão 
relativa entre os níveis de mRNA alvo e os níveis de mRNA de referência (poliubiquitina 
SCCCST2001G02.g). A expressão relativa foi determinada nos entrenós 1, 5 e 9 (In1, In5 e 
In9) em um grupo de oito plantas individuais com Alto brix (HB) e oito plantas individuais 
com baixo brix (LB) para a progênie 1 e um grupo de sete plantas individuais para a 
progênie 2 para alto brix (HB) e sete plantas individuais para baixo brix (LB). Todas as 
reações foram feitas em triplicatas e a barra de erros calculada segundo (Rocha et al., 
2007). O nível do transcrito referência foi determinado como não variável durante o 
tratamento. As Progênie 1 e Progênie 2 estão descritas em (Papini-Terzi et al., 2009). 
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Figura 9.10. O SCQGLR1085G10.g tem expressão modulada pelo déficit hídrico. O eixo 
y refere à expressão relativa entre níveis de mRNA alvo e os níveis de mRNA de referência 
(GAPDH; Gene ID: 542367) em plantas de cana-de-açúcar em condições de seca por 24, 72 
e 120h. Todas as reações foram feitas em triplicatas e a barra de erros calculada segundo 
(Rocha et al., 2007). O nível do transcrito referencia foi verificado não variar durante o 
tratamento. Dentre as variedades utilizadas, a V2 está descrita em (Rocha et al., 2007) e as 
demais são variedade cujos dados de expressão ainda não foram publicados. 
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Figura 9.11. Desenvolvimento do entrenó reprime a expressão do SCQGLR1085G10.g. 
Em a) temos a visualização da diferença de acúmulo de transcrito em genótipos 
contrastantes para o acúmulo de sacarose, enquanto em b) verificamos o acúmulo de 
transcrito no decorrer do desenvolvimento do entrenó. O eixo y se refere à expressão 
relativa entre os níveis de mRNA alvo e os níveis de mRNA de referência (poliubiquitina 
SCCCST2001G02.g). A expressão relativa foi determinada nos entrenós 1, 5 e 9 (In1, In5 e 
In9) em um grupo de oito plantas individuais com Alto brix (HB) e oito plantas individuais 
com baixo brix (LB) para a progênie 1 e um grupo de sete plantas individuais para a 
progênie 2 para alto brix (HB) e sete plantas individuais para baixo brix (LB). Todas as 
reações foram feitas em triplicatas e a barra de erros calculada segundo (Rocha et al., 
2007). O nível do transcrito referência foi determinado como não variável durante o 
tratamento. As Progênie 1 e Progênie 2 estão descritas em (Papini-Terzi et al., 2009).  
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9.2.5. Outros 
 

O SCSBFL1039F08.G é similar a proteína YZ1 que está em uma região de 

recombinação por hot spot, mas que não tem caracterização funcional e molecular 

(Yao and Schnable, 2005). Parece ter o domínio CBS (cystathionine beta synthase) 

que acredita-se estar envolvido em processos regulatórios e provavelmente forma 

dímeros (NCBI CDD; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cdd/). O gráfico da expressão 

diferencial evidencia a ativa participação deste gene em processos de resposta a 

déficit hídrico, visto sua expressão diferencial nas amostras de seca do SUCAST 

(Figura 9.12). Os níveis de mRNA do gene em condições controle têm maior 

expressão em condições normais de homeostasia nas variedades resistentes V1 e 

V3. Este fato nos indica que as plantas resistentes já possuem uma maior taxa de 

transcrição deste gene e talvez uma maior produção desta proteína. Um ponto 

importante acerca deste gene é que o domínio CBS não foi ainda encontrado em 

TFs, e visto que não é um domínio de ligação ao DNA, mas encontrado em 

proteínas citoplasmáticas e nucleares (NCBI CDD), será importante avaliar sua 

função neste processo. É possível que este gene não seja um TF, mas isto não 

invalida o fato dele ser um gene importante para a resposta ao déficit hídrico. 

O SCCCRZ1001H05.g é uma proteína sem nenhum ortólogo descrito no 

banco de dados. Possui o domínio HLH (helix-loop-helix) que geralmente está 

envolvido em ligações ao DNA (NCBI CDD; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cdd/) (Figura 

9.13 e 9.14). 

 O SCCCRZ1001G10.g  é uma proteína patenteada e sem um ortólogo 

descrito. Possui o domínio AUX/IAA geralmente encontrado em TFs responsivos a 

auxinas e envolvido em respostas celulares e de desenvolvimento em plantas (NCBI 

CDD; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cdd/) (Figura 9.15 e 9.16). 
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 O SCRURT2007E11.g é similar a uma proteína depositada no banco NCBI 

contendo o domínio MYB, mas sem nenhuma descrição até o momento (NCBI CDD; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cdd/) (Figura 9.17). 
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Figura 9.12. SCSBFL1039F08.g é induzido pelo déficit hídrico. O eixo y refere à 
expressão relativa entre níveis de mRNA alvo e os níveis de mRNA de referência (GAPDH; 
Gene ID: 542367) em plantas de cana-de-açúcar em condições de seca por 24, 72 e 120h. 
Todas as reações foram feitas em triplicatas e a barra de erros calculada segundo (Rocha et 
al., 2007). O nível do transcrito referencia foi verificado não variar durante o tratamento. 
Dentre as variedades utilizadas, a V2 está descrita em (Rocha et al., 2007) e as demais são 
variedade cujos dados de expressão ainda não foram publicados. 
 

 

Figura 9.13. SCCCRZ1001H05.g é modulado pelo déficit hídrico. O eixo y refere à 
expressão relativa entre níveis de mRNA alvo e os níveis de mRNA de referência (GAPDH; 
Gene ID: 542367) em plantas de cana-de-açúcar em condições de seca por 24, 72 e 120h. 
Todas as reações foram feitas em triplicatas e a barra de erros calculada segundo (Rocha et 
al., 2007). O nível do transcrito referencia foi verificado não variar durante o tratamento. 
Dentre as variedades utilizadas, a V2 está descrita em (Rocha et al., 2007) e as demais são 
variedade cujos dados de expressão ainda não foram publicados. 
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Figura 9.14. SCCCRZ1001H05.g é modulado pelo acúmulo de sacarose e 
desenvolvimento do entrenó. Em a) temos a visualização da diferença de acúmulo de 
transcrito em genótipos contrastantes para o acúmulo de sacarose, enquanto em b) 
verificamos o acúmulo de transcrito no decorrer do desenvolvimento do entrenó. O eixo y se 
refere à expressão relativa entre os níveis de mRNA alvo e os níveis de mRNA de referência 
(poliubiquitina SCCCST2001G02.g). A expressão relativa foi determinada nos entrenós 1, 5 
e 9 (In1, In5 e In9) em um grupo de oito plantas individuais com Alto brix (HB) e oito plantas 
individuais com baixo brix (LB) para a progênie 1 e um grupo de sete plantas individuais 
para a progênie 2 para alto brix (HB) e sete plantas individuais para baixo brix (LB). Todas 
as reações foram feitas em triplicatas e a barra de erros calculada segundo (Rocha et al., 
2007). O nível do transcrito referência foi determinado como não variável durante o 
tratamento. As Progênie 1 e Progênie 2 estão descritas em (Papini-Terzi et al., 2009).  
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Figura 9.15. SCCCRZ1001G10.g é modulado pelo déficit hídrico. O eixo y refere à 
expressão relativa entre níveis de mRNA alvo e os níveis de mRNA de referência (GAPDH; 
Gene ID: 542367) em plantas de cana-de-açúcar em condições de seca por 24, 72 e 120h. 
Todas as reações foram feitas em triplicatas e a barra de erros calculada segundo (Rocha et 
al., 2007). O nível do transcrito referencia foi verificado não variar durante o tratamento. 
Dentre as variedades utilizadas, a V2 está descrita em (Rocha et al., 2007) e as demais são 
variedade cujos dados de expressão ainda não foram publicados. 
 



CAP2. Resultados 

 

 

129 

 

Figura 9.16. SCCCRZ1001G10.g é modulado pelo acúmulo de sacarose e 
desenvolvimento do entrenó. Em a) temos a visualização da diferença de acúmulo de 
transcrito em genótipos contrastantes para o acúmulo de sacarose, enquanto em b) 
verificamos o acúmulo de transcrito no decorrer do desenvolvimento do entrenó. O eixo y se 
refere à expressão relativa entre os níveis de mRNA alvo e os níveis de mRNA de referência 
(poliubiquitina SCCCST2001G02.g). A expressão relativa foi determinada nos entrenós 1, 5 
e 9 (In1, In5 e In9) em um grupo de oito plantas individuais com Alto brix (HB) e oito plantas 
individuais com baixo brix (LB) para a progênie 1 e um grupo de sete plantas individuais 
para a progênie 2 para alto brix (HB) e sete plantas individuais para baixo brix (LB). Todas 
as reações foram feitas em triplicatas e a barra de erros calculada segundo (Rocha et al., 
2007). O nível do transcrito referência foi determinado como não variável durante o 
tratamento. As Progênie 1 e Progênie 2 estão descritas em (Papini-Terzi et al., 2009).  
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Figura 9.17. SCRURT2007E11.g é modulado pelo déficit hídrico. O eixo y refere à 
expressão relativa entre níveis de mRNA alvo e os níveis de mRNA de referência (GAPDH; 
Gene ID: 542367) em plantas de cana-de-açúcar em condições de seca por 24, 72 e 120h. 
Todas as reações foram feitas em triplicatas e a barra de erros calculada segundo (Rocha et 
al., 2007). O nível do transcrito referencia foi verificado não variar durante o tratamento. 
Dentre as variedades utilizadas, a V2 está descrita em (Rocha et al., 2007) e as demais são 
variedade cujos dados de expressão ainda não foram publicados. 
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9.3. Clonagens, produção de anticorpos e validação por western blot 

 

 Dos 13 genes validados, 10 foram utilizados para clonagens. A partir da 

utilização de iniciadores desenhados para clonar parte do TF de interesse, os 

fragmentos de cada gene foram amplificados por PCR e inseridos no vetor 

pCR8/GW/TOPO (com exceção dos genes SCCCLR2003E10.g e 

SCBFAD1046D01.g). Os fragmentos de cada clone foram transferidos por 

recombinação para os vetores pDEST15 e pDEST17. Os vetores foram utilizados 

para expressão da proteína recombinante em E. coli. Posteriormente as proteínas 

recombinantes obtidas foram utilizadas para produção de anticorpos policlonais (um 

exemplo na figura 9.18). Dos anticorpos disponíveis, 5 foram testados contra a 

proteína recombinante produzida, sendo que 4 destes apresentaram reação (um 

exemplo na figura 9.19). A tabela 9.2 resume os clones e anticorpos obtidos, assim 

como os anticorpos validados por western blot. 
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SAS pCR8-FG pDEST15-FG pDEST17-FG pCR8-FL Anticorpo Western 

SCCCLR1048E10.g ok ok ok   ok   

SCCCLR1C05B03.g ok ok ok ok ok ok 

SCCCLR2003E10.g       ok     

SCCCRZ1001H05.g ok ok ok   ok ok 

SCQGLR1085G10.g ok ok ok ok ok   

SCAGLR1021G10.g ok ok ok ok milho ok 

SCBFAD1046D01.g         milho   

SCBGLR1002A09.g ok ok ok ok     

SCSBFL1039F08.g ok ok ok   ok x 

SCCCLR1C04F11.g ok ok ok   ok ok 

 

Tabela 9.2. Informações sobre os clones e anticorpos do projeto. pCR8: vetor de 
entrada do sistema Gateway pCR8/GW/TOPO (Invitrogen). pDEST15: vetor de expressão 
do sistema Gateway que fusiona a proteína recombinante a GST. pDEST17: vetor de 
expressão do sistema Gateway que fusiona a proteína recombinante a uma cauda de 
Histidina. FG: indica clonagem de parte da sequência do gene, ou seja, de um fragmento. 
FL: indica a clonagem de toda a sequência do gene, ou seja, Full Lenght. Ok: indica 
processo finalizado com sucesso. milho: possui anticorpo no laboratório do Dr. Grotewold 
para a proteína ortóloga de milho. Anticorpo: indica os genes que tiveram anticorpos 
produzidos. Western: indica genes que foram validados por Western Blot contra a proteína 
recombinante. X: anticorpo não reconheceu a proteína recombinante.  
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Figura 9.18. Expressão e purificação de SCCCRZ1001H05.g fusionada a uma cauda de 

Histidina (9 kDa) utilizando o sistema heterólogo em E. coli. Em A está representada a 

fração total do extrato protéico de E. coli não induzido (1 a 4) e induzido por IPTG (5 a 8), 

durante 0 (linhas 1 e 5), 1 (linhas 2 e 6), 2 (linhas 3 e 7) e 4 (linhas 4 e 8) horas de indução. 

Em B está representado a purificação da proteína utilizando coluna de Ni-agarose 

(QIAGEN). Linhas 1 e 2: extrato antes de passar pela coluna. Linha 3: extrato após passar 

pela coluna. Linhas 4, 5, 6, 7 e 9: lavagens. Linhas 9, 10, 11, 12 e 13: eluição. M: marcador 

de peso molecular. 

 

 
 
Figura 9.19. Reconhecimento da proteína heteróloga utilizada para imunização de coelhos 

pelo anticorpo produzido. Em A está representado o gel da proteína recombinante utilizado 

para realização do Western Blot. Em B está representado o Western blot utilizando o 

anticorpo primário diluído 1:500 (1), 1:1000 (2), 1:2000 (3) e 1:5000 (4). O anticorpo 

secundário foi diluído 1:2000. 
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9.4. Regiões repetitivas em cana 
 

ChIP-Seq é uma técnica que fornece bons dados para análise de genomas, 

mas assim como muitas novas técnicas, ela tem um custo elevado, e necessita 

passar por passos de verificação da qualidade do material gerado (Park, 2009). Com 

este intuito foram buscadas sequências repetitivas da cana que poderiam evidenciar 

contaminação do imunoprecipitado. 

Para a seleção de regiões repetitivas de cana-de-açúcar, foi realizada uma 

busca em trabalhos científicos já publicados na literatura e identificado um que 

descreve a região repetitiva em cana-de-açúcar denominada SCEN (Nagaki et al., 

1998; Nagaki and Murata, 2005). Esta sequência está sendo usada em todos os 

experimentos como uma maneira de controlar a eficiência e seletividade da 

imunoprecipitação, assim como evitar excesso de contaminações com regiões 

repetitivas. 

 

9.5. Imunoprecipitação da Cromatina 

 

9.5.1. Padronização em cana de açúcar do experimento de imunoprecipitação 

da cromatina (ChIP) 

 

O ensaio de ChIP foi padronizado para utilização em cana durante grande 

parte do doutorado. O grande problema neste ponto é que os protocolos até então 

disponíveis não funcionavam em cana sendo necessário adaptar toda a metodologia 

experimental para o nosso sistema. A padronização dos experimentos de ChIP para 

cana-de-açúcar teve como base vários trabalhos da literatura com destaque para: 

(Das et al., 2004; Haring et al., 2007; Saleh et al., 2008) 
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Um dos principais problemas no início da padronização era a obtenção de 

gDNA de qualidade pelo protocolo de imunoprecipitação. Para resolver este 

problema, inicialmente testávamos cada protocolo até a obtenção do gDNA para 

imunoprecipitação e corríamos um gel de agarose 1 % para verificar a qualidade do 

material. A Figura 9.18 mostra um exemplo de teste conduzido com o protocolo que 

estamos utilizando atualmente. Nota-se por este gráfico que o protocolo foi capaz de 

obter gDNA de qualidade. 

 

 

 

Figura 9.20. Obtenção de gDNA pelo protocolo de ChIP. Gel de agarose 1 %. M- 1 Kb; 
1/2- gDNA extraído; 3/4- gDNA extraído, tratado com RNase e purificado usando o QIAquick 
PCR Purification Kit (QIAGEN) 

 

Uma vez que obtivemos gDNA de qualidade com o nosso protocolo de 

imunoprecipitação da cromatina, precisávamos agora estabelecer a padronização da 

fragmentação deste gDNA. De um modo geral, a fragmentação para ChIP é 

padronizada entre 100-1000 pb (Saleh et al., 2008). Em nosso caso, como devemos 

utilizar os sequenciadores 454 que geram leituras com uma média de 400 pb, 

buscamos padronizar nossos fragmentos entre 200-800 pb com uma média de 400 

pb. A Figura 9.19 representa um dos testes de fragmentação realizado utilizando 

M      1      2        3     4 
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gDNA ressuspendido em TE (10 mM Tris, pH 8 e 1 mM EDTA). Neste caso, ficou 

demonstrado que o sonicador que estávamos utilizando era capaz de fragmentar o 

DNA no padrão requerido. Posteriormente conduzimos um teste similar usando 

gDNA obtido pelo protocolo de ChIP e padronizamos alíquotas de 120 µL em 

eppendorfs de 1.7 mL obtendo um tempo de sonicação de 7 minutos (5 minutos com 

o aparelho ligado, 2 minutos com o aparelho desligado e mais 2 minutos com o 

aparelho ligado). 

 

 

 

Figura 9.21. Padronização da fragmentação em sonicador de banho. Gel de agarose 
1%. M- 1 Kb; 0~40- Tempo de sonicação considerando 2 minutos com o aparelho ligado e 2 
minutos desligado. 

 

 

 A concentração de formaldeído a ser adicionado para realizar uma ligação 

estável entre tudo que estiver próximo in vivo nas células é um passo chave nos 

experimentos de ChIP (Solomon and Varshavsky, 1985). Na padronização dos 

experimentos, é importante verificar a eficiência do crosslinking testando tempo de 

incubação e concentrações de formaldeído, assim como o procedimento para 

desfazer as ligações no final do protocolo (decrosslinking) (Haring et al., 2007). Para 

M     0    5     10   15  20 
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isto, conduzimos o protocolo de imunoprecipitação usando diferentes concentrações 

de formaldeído e comparamos a extração do gDNA após a realização ou não da 

reversão da ligação cruzada (Figura 9.20). Independende da concentração de 

formaldeído utilizada, o nosso protocolo de reversão da ligação foi capaz de 

desfazer as ligações formadas pelo formaldeído como demonstrado na Figura 9.20 

(canaletas de 5~8). Do mesmo modo, observamos nas canaletas de 1~4 que o 

formaldeído foi capaz de realizar o crosslinking com proteínas, pois quando 

realizamos uma purificação fenol:clorofórmio para retirada das proteínas, 

observamos que estas carregam com elas o gDNA, visto que este não aparece no 

gel. 

 

 

 
 
Figura 9.22. Padronização da concentração de formaldeído a ser utilizada. Gel de 
agarose 1%. M- 1 Kb; 1-4: crosslinking e purificação pelo fenol:clorofórmio; 5-8: crosslinking, 
decrosslinking e purificação usando fenol:clorofórmio. 1/5: 0 % de formaldeído adicionado. 
2/6: 1 % de formaldeído adicionado. 3/7: 3 % de formaldeído adicionado. 4/8: 9 % de 
formaldeído adicionado. 
 

 

M     1    2    3     4   5    6    7    8 
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Como um primeiro passo no estabelecimento da plataforma de identificação 

de regiões genômicas regulatórias em paralelo à produção dos anticorpos para os 

ensaios de ChIP, utilizamos anticorpos que reconhecem a região carboxi-terminal da 

RNA Polimerase II. A produção de um banco de sequências ligadas à RNAPolII é de 

interesse especial do grupo, já que potencialmente poderia servir como um protocolo 

de enriquecimento de sequências ativas do genoma sendo sequenciado em paralelo 

por Whole Genome Shot-gun, podendo diminuir o número de corridas a serem 

realizadas e aumentar a quantidade de dados relativos à regiões ricas em genes ou 

regulatórias. Fizemos testes com 3 anticorpos: um que reconhece a polimerase 

ancorada no promotor (ABCAM, ab817), um que reconhece a polimerase durante a 

transcrição (ABCAM; ab5401) e um que reconhece ambos os casos (ABCAM; 

ab5408). A nossa idéia seria utilizar estas diferentes formas para mapearmos as 

regiões regulatórias de cana-de-açúcar de modo a facilitar as análises subsequentes 

com os anticorpos de interesse, visto que o genoma da cana não estava 

sequenciado. No entanto, estudos recentes demonstraram que nenhum destes 

anticorpos comerciais, ou de outras empresas é específico ao que se propõem 

(Gupta et al., 2010). Após alguns testes optamos trabalhar com o ab5408, que teve 

boa reprodutibilidade e bons resultados na imunoprecipitação, além do que em 

Arabidopsis e milho já havia se mostrado ser o melhor dos 3 (Comunicação pessoal, 

Erich Grotewold) (Figura 9.21). 
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Figura 9.23. Anticorpo ab5408 teve melhor desempenho e reprodutibilidade. Teste dos 
anticorpos para RNA Polimerase II. 3002A03, 1012F12 e 1024E12 são genes da biossíntese 
de lignina. SCEN corresponde a uma região repetitiva centromérica de cana 
 
 
 Uma vez padronizada a obtenção de gDNA, a sonicação, a concentração de 

formaldeído utilizada e o anticorpo a ser utilizado, algumas poucas adaptações 

foram necessárias para finalizar o protocolo (como por exemplo: a quantidade de 

anticorpo utilizada, tempo de incubação do anticorpo com o gDNA, tempo de 

lavagens, etc). Estes detalhes estão colocados na Metodologia Experimental. 

Posteriormente, foram realizadas imunoprecipitações utilizando o anticorpo ab5408 

e testado o funcionamento do protocolo por experimentos de ChIP-qPCR utilizando 

iniciadores para 2 genes da biossíntese de lignina e a região repetitiva SCEN (Figura 

9.22). Como pode ser observado, não temos praticamente nenhuma variação da 

região SCEN, diferente da precipitação dos 2 genes da biossíntese de lignina. O 

resultado nos indicou que o protocolo foi padronizado com sucesso. 
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Figura 9.24. O protocolo desenvolvido foi capaz de imunoprecipitar as regiões alvos. 
Validação do experimento de imunoprecipitação da cromatina utilizando o anticorpo ab5408 
(Abcam) que reconhece a cauda carboxi-terminal na forma fosforilada e não fosforilada da 
RNA Polimerase II (o complexo pré- e pós-inicialização da transcrição em organismos 
eucarióticos). 1012F12 e 1024E12 são genes da biossíntese de lignina. SCEN corresponde 
a uma região repetitiva centromérica de cana 
 

 

9.5.2. Padronização em cana-de-açúcar do experimento de imunoprecipitação 

da cromatina seguido por sequenciamento em larga escala (ChIP-Seq) 

 

Uma vez padronizado o experimento de ChIP, precisávamos adaptar a etapa 

de precipitação que obtém gDNA fragmentado na concentração de 1-10 ng/µL, à 

etapa de sequenciamento com o sequenciador 454, que necessita de 1 µg. 

Padronizações com kits de amplificações genômicas foram realizadas, assim como 

as adaptações para conectar o protocolo de ChIP com a plataforma de 

sequenciamento 454. Os testes permitiram a adaptação da metodologia de 

experimentos de ChIP-Seq na plataforma 454 em cana-de-açúcar (detalhes 

descritos na metodologia item 8.9 e 8.10). 
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9.5.3. O experimento de ChIP-Seq  

 

Nosso experimento piloto de ChIP-Seq foi realizado utilizando anticorpos para 

a RNA Pol II (ab5408) e IgG (Controle). Foi realizada 1 corrida na plataforma 454 

(Roche) utilizando 2 gaskets. O experimento conduzido obteve 503.753 leituras para 

o controle IgG e 556.788 leituras para a RNA Polimerase II (e um total de 

1.060.541), dentro do esperado para a plataforma de sequenciamento 454. 

As leituras obtidas foram utilizadas para comparação utilizando BLASTN 

(corte de 1e-15) contra as bases de dados: shotgun cana do genoma da variedade 

SP80-3280, 105 BACs em um contig da cana variedade R570, Sorgo (Sbicolor_79) 

(Paterson et al., 2009), banco de sequências repetitivas (Ouyang and Buell, 2004) 

adicionado de uma database local organizada pelo laboratório da profa Marie-Anne 

Van Sluys, IB-USP) e um banco de contaminantes local (contendo os organismos 

Agrobacterium radiobacter, Bacillus thuringiensis, Enterobacter sp., Escherichia coli, 

Flavobacterium johnsoniae, Gluconacetobacter diazotrophicus, Pseudomonas 

fluorescens, Saccharomyces cerevisiae, Xanthomonas axonopodis, Xanthomonas 

campestris, Xylella fastidiosa, Homo sapiens, Dictyostelium discoideum, Zea mays 

18S small subunit ribosomal RNA gene, Platanus occidentalis internal transcribed 

spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene and internal transcribed spacer 2, complete 

sequence, Lambertia inermis 26S ribosomal RNA gene e Salmo salar). O projeto de 

sequenciamento do genoma do cultivar SP80-3280 está em andamento pelo grupo 

sendo que 10.8 Gb de sequências shotgun utilizando-se o 454 já foram obtidas. O 

grupo possui 21 mil contigs de até 6 kb de cDNAs completos (93% full lenght) e em 

colaboração com o grupo da Dra. Marie-Anne Van Sluys está finalizando o 
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sequenciamento de 300 BACs do cultivar R570 (com perspectivas de fechamento de 

1000 BACs nos próximos 2 anos). 

O alinhamento por BLAST dos contaminantes contra o ChIP-Seq da RNA Pol 

II mapeou 53.636 leituras (9,63 % do total de leituras da RNA Pol II), sendo que 

49.713, ou 92,68% das leituras mapeadas, são de contaminações com sequências 

de humano. Já para o BLAST dos contaminantes contra o ChIP-Seq do IgG 

identificamos 117.787 leituras (23,38 % do total de leituras do IgG), sendo que 

113.727, ou 96,55% deste total são de contaminações com sequências de humano. 

Se considerarmos as leituras mapeadas de ambos os experimentos, identificamos 

um total de 171.423 leituras correspondentes a possíveis contaminações (16,16 % 

do total de leituras obtidas), o que é um valor considerado alto. 

O alinhamento por BLAST dos 105 BACs contra o ChIP-Seq da RNA Pol II 

identificou 162.089 leituras (29,11 % do total da RNA Pol II), sendo que do ChIP-Seq 

IgG identificou 119.876 sequências (23,80 % do total IgG). 

O alinhamento por BLAST contra o shotgun do ChIP-Seq da RNA Pol II 

identificou 348.770 leituras (62,64 % do total RNA Pol II), sendo que do ChIP-Seq 

IgG identificamos 247.632 (49,16 % do total IgG). 

 O alinhamento por BLAST contra o sorgo do ChIP-Seq da RNA Pol II 

identificou 163.898 leituras (29,44 % do total RNA Pol II), sendo que do ChIP-Seq 

IgG identificamos 111.254 (22,09 % do total IgG). 

 O alinhamento por BLAST contra o Repeats do ChIP-Seq da RNA Pol II 

identificou 69.958 leituras (12,56 %), sendo que do ChIP-Seq IgG identificamos 

53.528 leituras (10,63 %). 

 A tabela 9.3 resume os dados colocados anteriormente. 
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  IgG RNA Pol II Total 
Leituras totais 503753 556788 1060541 

Contaminantes 
117787 

(23,38%) 
53636 

(9,63%) 171423 

BACs 
119876 
(23,79) 

162089 
(29,11%) 281965 

Shotgun 
247632 
(49,16) 

348770 
(62,63%) 596402 

Sorgo 
111254 
(22,08) 

163898 
(29,43) 275152 

Repeats 
53528 

(10,62) 
69958 

(12,56) 123486 
SCEN 145 143 288 

 
 
Tabela 9.3. Mapeamento por BLASTN das leituras obtidas pelo ChIP-Seq nas base de 
dados utilizadas. Foi realizado um mapeamento utilizando o BLASTN com um cuttof de 1e-
15 contra as bases de dados locais shotgun, BACs, Contaminantes, Repeats, a região 
repetitiva controle SCEN e o genoma do sorgo. É importante ressaltar que os valores totais 
não levam em considerações as leituras que se repetem em outro mapeamento. 
 

 Algumas observações importantes podem ser comentadas nas leituras do 

ChIP-Seq IgG: Primeiro, quando comparamos as leituras que mapearam nos BACs 

com as que mapearam no shotgun, observamos que os BACs têm apenas 98 

leituras exclusivas, o que evidencia que os dados de shotgun cobrem praticamente 

todos os dados dos BACs. Segundo, quando comparamos as leituras que 

mapearam em sorgo com as que mapearam em cana (BAC e shotgun), observamos 

que existem 1.234 leituras exclusivas de sorgo, o que nos mostra que os dados que 

temos disponível de cana cobrem praticamente todos os dados de sorgo. Terceiro, a 

comparação entre as leituras que mapearam em cana (shotgun/BACs) com as que 

mapearam nos contaminantes, identificou 110.919 leituras exclusivas dos 

contaminantes, e isto corresponde a 94.17% das leituras contaminantes, e isto 

evidencia que estas regiões são devido à contaminação do procedimento. Quarto, 

as leituras que mapearam nos Repeats que são únicas quando comparadas com as 

que mapearam em cana (shotgun/BACs) correspondem a 455, o que nos mostra 
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que apesar do cuidado que tivemos em nosso experimento, ainda estamos tendo a 

precipitação de regiões repetitivas. 

 Observações similares podem ser retiradas das leituras do ChIP-Seq RNA Pol 

II: Comparações entre as leituras que mapearam nos BACs com as que mapearam 

no shotgun nos mostraram que os BACs têm apenas 151 leituras exclusivas. Além 

disto, comparações das leituras que mapearam em sorgo com as que mapearam em 

cana (BAC e shotgun) evidenciaram 1.928 leituras exclusivas de sorgo. Outra 

comparação realizada entre as leituras que mapearam em cana (shotgun/BACs) 

com as que mapearam nos contaminantes, identificaram 48.337 leituras exclusivas 

dos contaminantes (90.12% das leituras). Já as leituras que mapearam nos Repeats 

que são únicas quando comparadas com as que mapearam em cana 

(shotgun/BACs) correspondem a 445. 

 Quando juntamos todas as leituras mapeadas nas databases, obtemos um 

total de 759.119 leituras mapeadas, ou seja, 71,58 % das sequências. As demais 

acreditamos que não foram mapeadas porque incluem erros de sequenciamento, 

sequências ainda desconhecidas em cana no genoma disponível até o momento ou 

contaminações não testadas. Um resumo dos dados anteriores está colocado está 

na tabela 9.4. 
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  Shotgun BACs Shotgun/BACs Sorgo Repeats Contaminantes 
Shotgun IgG   98         

BACs IgG             
Shotgun/BACs 

IgG       1234 455 110919 (94.17%) 
Shotgun Pol II   151         

BACs Pol II             
Shotgun/BACs 

Pol II       1928 445 48337 (90.12%) 
 
Tabela 9.4. A tabela evidência as leituras exclusivas obtidas quando comparamos as 
databases. A tabela representa o número de leituras exclusivas dos dados colocados na 
horizontal quando comparamos com os dados colocados na vertical. Por exemplo, quando 
comparamos as leituras obtidas pelo mapeamento do ChIP-Seq IgG nos BACs e no 
shotgun, identificamos que os BACs possuem apenas 98 leituras exclusivas, e que as 
demais, são comuns com o shotgun. 
 

9.5.4. Estatística e análise dos dados 

 

 O experimento realizado não é suficiente para definir os sítios de ligação da 

RNA Pol II devido à baixa cobertura (somente 1 corrida), mas foi utilizado para o 

estabelecimento da plataforma de análise. A quantidade de dados disponível com 

apenas uma corrida já é grande, e pela ausência de algoritmos e programas para a 

realização das análises, inicialmente estamos desenvolvendo a plataforma de 

mapeamento centrando nossas análises inicialmente nos 105 BACs, que possui 

quantidade de dados menor em comparação com o shotgun, sendo, portanto mais 

fácil de ser avaliado enquanto a infraestrutura computacional para visualizar o 

genoma completo ainda não se encontra disponível. 

 O mapeamento por BLASTN das leituras de ChIP-Seq IgG nos 105 BACs 

geraram um total de 2.955.509 hits, enquanto para o ChIP-Seq RNA Pol II tivemos 

4.029.685 hits. Estes hits podem gerar uma boa cobertura do genoma analisado, 

mas mapear todos estes hits para identificação de regiões regulatórias não seria o 

correto, visto que o princípio do ChIP-Seq é utilizar uma grande cobertura das 
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regiões alvo utilizando apenas sequências únicas (Park, 2009), e quando referimos a 

cobertura, referimos a cobertura advinda de sequenciamento, e não de mapeamento 

em diferentes regiões do genoma. 

Segundo dados para experimentos de ChIP-Seq utilizando a plataforma 

SOLID ou Illumina, acredita-se que é possível mapear unicamente 75% do genoma 

humano com leituras de 25 pb com no máximo 2 mismatches (McKernan et al., 

2009). No entanto, 2 mismatches é quase 10% da identidade da leitura, ou seja, 

seria uma consideração de alinhamento com cobertura de 100% e identidade de 

90%. 

 Na tentativa de transpor esta estringência para os nossos dados, inicialmente 

realizamos uma filtragem do mapeamento dos BACs com o ChIP-Seq IgG com 

cobertura maior do que 90%. Observamos que apenas 13,68% dos hits mapeados 

por BLAST estão acima deste corte, mas a porcentagem de leituras dentro desta 

região é de 23,94%. Se utilizarmos um corte de 80% de cobertura observamos que 

29,42% dos hits mapeados por BLAST estão acima deste corte, mas a porcentagem 

de leituras dentro desta região é de 43,69 %, ou seja, diminuindo a cobertura de 

90% para 80%, praticamente dobramos a quantidade de hits/leituras do ChIP-Seq 

que estão sendo mapeadas. Uma vez que o sequenciamento com o 454 gera 

fragmentos maiores, de aproximadamente 400 pb, acreditamos que diminuir a 

cobertura utilizada não é tão prejudicial como no caso de leituras de 25 pb obtidas a 

partir de sequenciadores como SOLID e Illumina. 

Para ter uma estimativa do comportamento do mapeamento com relação à 

cobertura, geramos uma figura comparando o número de hits obtidos pelo 

mapeamento utilizando o BLASTN em cada valor de cobertura (Veja figura 9.23). O 

gráfico nos permite observar que mais de 70% dos hits mapeados estão abaixo da 
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cobertura de 80%, e acreditamos que isto em parte deve-se ao fato do alinhamento 

local utilizado pelo BLAST. No entanto, a porcentagem de leituras do ChIP-Seq 

abaixo do corte de 80 % de cobertura soma mais de 50% das leituras, o que poderia 

ser indício da falta de sequências alvos (sequências ainda desconhecidas de cana) 

ou então de sequenciamento com qualidade ruim. 
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Figura 9.25. Distribuição da cobertura do ChIP-Seq RNA Pol II nos 105 BACs Após 
mapear os dados do ChIP-Seq RNA Pol II nos 105 BACs, foi realizado um parser para 
verificar o número de hits obtido (eixo y) em cada valor de cobertura (eixo x, em 
porcentagem). 
 

 Uma análise similar, só que utilizando como parâmetro 90% de identidade, 

revelou que 65,81% dos hits do ChIP-Seq IgG mapearam nos 105 BACs. E este 

valor corresponde a 87,35% das leituras, ou seja, neste corte já conseguimos o 

mapeamento de uma grande quantidade de leituras obtidas. Similar ao realizado 

anteriormente, geramos uma figura comparando o número de hits obtidos pelo 

mapeamento utilizando o BLASTN em cada valor de identidade (Veja figura 9.24). O 

gráfico nos permite observar que mais de 85% das leituras mapeadas estão dentro 
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do corte de 90% identidade, e acreditamos que isto em parte pode ser uma 

evidência que as sequências de cana foram sequenciadas, mas estão com tamanho 

curto ou com a qualidade baixa em parte de sua extensão. 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

10
0 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78

identidade (%)

N
úm

er
o 

de
 h

its

 

Figura 9.26. Distribuição da identidade do ChIP-Seq RNA Pol II nos 105 BACs. Após o 
mapear os dados do ChIP-Seq RNA Pol II nos 105 BACs, foi realizado um parser para 
verificar o número de hits obtido (eixo y) em cada valor de identidade (eixo x, em 
porcentagem). 
 

 Utilizando como corte 90% de identidade e 90% de cobertura obtivemos 9,93 

% dos hits mapeados, o que corresponde a apenas 20,37% das leituras. A utilização 

do corte 90% de identidade e 80% de cobertura resultou na obtenção de 20,54% dos 

hits, mas 37,25% das sequências do ChIP-Seq IgG. Um resumo dos dados 

apresentados se encontra-se na tabela 9.5. 

  
90 % 

cobertura 80 % cobertura 90 % identidade 
90 % cobertura e 
90 % identidade 

80 % cobertura e 
90 % identidade 

ChIP-Seq IgG 
hits 383348 (13%) 825799 (28%) 1847212 (62%) 278731 (9%) 576601 (20%) 

ChIP-Seq IgG 
leituras 28700 (24%) 52369 (44%) 104711 (87%) 24417 (20%) 44656 (37%) 

ChIP-Seq Pol 
II hits 514678 (13%) 1060576 (26%) 2432712 (60%) 365839 (9%) 721622 (18%) 

ChIP-Seq Pol 
II leituras 40348 (25%) 70636 (43%) 140250 (87%) 34044 (21%) 59459 (37%) 
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Tabela 9.5. Resumo do número de leituras/hits obtidos pela curagem dos dados. Foi 
realizada uma curagem do mapeamento por BLASTN entre os 105 BACs um contigs com o 
ChIP-Seq. Após cada curagem, foi obtido o número de hits obtidos pelo BLASTN e o 
número de leituras dentro destes hits. Os valores de porcentagem foram calculados 
dividindo o número de hits obtidos pela curagem em relação ao total de hits (ex.: 2.806.938, 
no caso do IgG), enquanto o número de leituras obtidas foi calculado dividindo o número de 
leituras obtidas pela curagem em relação ao total de leituras (ex.: no caso do ChIP-Seq IgG, 
119.876). 
 

9.5.5. Visualizando os dados no GBrowse 

 

Para facilitar a visualização da informação, está sendo montado um GBrowse 

local que nos permitirá trabalhar nos dados, assim como comparar com os 

organismos similares. Todo o processo de instalação, montagem e configuração do 

GBrowse para visualização foi realizado segundo recomendações do GMOD 

(http://gmod.org/wiki/Main_Page). A Figura 9.25 ilustra o Gbrowse em construção 

para visualização do mapeamento em cana. Já nas figuras 9.26 e 9.27 

apresentamos uma representação do alinhamento do ChIP-Seq com o cromossomo 

1 de sorgo. 
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Figura 9.27. Visualização no GBrowse do mapeamento do ChIP-Seq no BAC 
shcrba_007_c22. Foram realizados mapeamentos por BLASTN entre as leituras obtidas do 
ChIP-Seq (imunoprecipitada com IgG_Controle ou RNA Pol II) e 1 BAC da variedade R570 
que temos disponíveis em nosso banco de dados. Uma curagem dos alinhamentos com 
80% de cobertura e 90% de identidade foi realizada e estão representadas em 
RNA_Pol_II_Statistic e Control_IgG_Statistic. Para resumir o resultado, o BAC foi dividido 
em janelas de 200 pb, contado quantas leituras haviam sido mapeadas dentro de cada 
janela, e este resultado plotado no gráfico (ChIP-Seq_Pol_II_Statistic e ChIP-
Seq_IgG_Statistic).  Para identificar locais de concentração da RNA Pol II, foi feita uma 
razão entre os valores ChIP-Seq_Pol_II_Statistic e ChIP-Seq_IgG_Statistic gerando o 
gráfico Pol_IIvsIgG_Statistic. Neste gráfico, valor igual ou menor que um indica que não 
houve ligação da RNA Pol II. Foi realizado alinhamento utilizando o SIM4 para mapear o 
SUCEST no BAC representado (sim4db predictions). As regiões repetitivas também foram 
mapeadas utilizando uma base de dados local (Plant Repeats; visualizado apenas o melhor 
hit) e repetições conhecidas de gramíneas (Gramineae_Repeats; visualizado todos os hits). 

 

 

 

 

Figura 9.28. Visualização no GBrowse do mapeamento do ChIP-Seq no cromossomo 1 
de sorgo. Foram realizados mapeamento por BLASTN entre as leituras obtidas do ChIP-
Seq (imunoprecipitada com IgG_Controle ou RNA Pol II) e o cromossomo 1 de sorgo. 
Sorghun Protein-coding genes: Proteínas preditas de sorgo. Sim4db: alinhamento do 
SUCEST no cromossomo 1 de sorgo. Pol_IIvsIgG: razão entre Polimerase e IgG. Neste 
caso não realizamos corte por identidade e cobertura. 
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Figura 9.29. Visualização no GBrowse do mapeamento do ChIP-Seq no cromossomo 1 
de sorgo. Foram realizados mapeamento por BLASTn entre as leituras obtidas do ChIP-
Seq (imunoprecipitada com IgG_Controle ou RNA Pol II) e o cromossomo 1 de sorgo. Este 
resultado é derivado de um aumento de resolução da figura anterior, e como as anteriores 
precisam de um estudo aprofundado. No entanto, ela nos indica ligação da polimerase 
antes, no meio e depois do gene de sorgo referido, assim como a uma região a mais de 
20Kb upstream ao gene, que pode ser uma região regulatória deste gene. 
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10. DISCUSSÃO 

 

A genômica em cana-de-açúcar ainda se encontra nos seus estágios iniciais 

se comparada com o conhecimento disponível para espécies similares como sorgo, 

milho e arroz. O ponto de partida da genômica em cana já foi dado pelo projeto 

SUCEST e a área continua expandindo tanto pelos projetos de transcriptômica (Dal-

Bianco et al., 2011) como pelo sequenciamento do genoma da cana, em andamento 

(Manners and Casu, 2011; Souza et al., 2011). Entretanto, como sabido de outros 

organismos, o sequenciamento resolverá apenas parte do problema, e será 

necessário começar a desvendar as complexas redes regulatórias da cana-de-

açúcar, fornecendo dados de vias de regulação e consequências de sua alteração 

se quisermos começar a pensar em melhoramento genético direcionado. 

  Para iniciar o estudo de redes regulatórias, inicialmente selecionamos TFs 

associados à características agronômicas de interesse (Tabela 9.1) e produzimos 

anticorpos para 5 destes TFs (Tabela 9.2), que serão utilizados em experimentos de 

ChIP-Seq. Comentários sobre os genes utilizados no estudo e suas vias de 

interesse podem ser verificados nos Resultados, item 9.2. 

  Produzimos anticorpos para estudar o relógio biológico (SCCCLR1048E10.g; 

Figura 9.3), a biossíntese de lignina (SCCCLR1C05B03.g; Figura 9.1), a sinalização 

de auxina (SCCCRZ1001H05.g; Figura 9.13 e Figura 9.14), o desenvolvimento do 

entrenó (SCQGLR1085G10.g; Figura 9.10 e Figura 9.11) e respostas ao déficit 

hídrico (SCSBFL1039F08.g, Figura 9.12; SCCCLR1C04F11.g, Figura 9.7). Por 

existir um anticorpo disponível para milho no laboratório do Dr. Erich Grotewold, nós 

não produzimos anticorpos para os genes SCBFAD1046D01.g (Figura 9.2, envolvido 

na biossíntese de antocianina) e SCAGLR1021G10.g (Figura 9.8, envolvido no 
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desenvolvimento do entrenó). Os anticorpos para os TFs SCCCLR1C05B03.g, 

SCCCRZ1001H05.g, SCAGLR1021G10.g e SCCCLR1C04F11.g foram validados 

por Western blot contra a proteína recombinante produzida e podem ser utilizados 

para ensaios de imunoprecipitação em estudos subsequentes a este trabalho 

(Tabela 2).  

 

10.1. Padronização da metodologia de ChIP-Seq 

  

  A técnica de ChIP-Seq tem atraído grande atenção e grande aceitação pela 

comunidade científica recentemente pela qualidade e quantidade de dados gerados 

(Park, 2009) . No entanto, a técnica é muito recente (Johnson et al., 2007), e tem 

muito que evoluir, principalmente com relação aos métodos estatísticos, algoritimos 

computacionais e ferramentas fáceis de serem utilizadas no processamento e 

visualização (Ma and Wong, 2011). Realizar experimentos de ChIP-Seq em um 

organismo complexo como a cana é um desafio maior ainda, visto que na literatura 

não existem dados para plantas de um modo geral, estatísticas e algoritmos de 

análise utilizando a plataforma 454, assim como para o uso em organismos 

complexos e/ou não sequenciados. 

  Nosso primeiro passo foi testar os protocolos até então disponíveis 

(http://arabidopsis.med.ohio-state.edu/NSF2010Project/Protocols/Chromatin-IP.pdf; 

(Haring et al., 2007; Saleh et al., 2008) adaptando ao nosso organismo de trabalho. 

Os testes foram laboriosos, mas obtivemos um protocolo capaz de obter gDNA de 

boa qualidade (Figuras 9.18), capaz de fragmentar o gDNA dentro do padrão 

esperado (Figura 9.19), capaz de formar/desfazer uma ligação estável pela 
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utilização de formaldeído (Figura 9.20) e que é capaz de imunoprecipitar proteínas 

de interesse (Figuras 9.21 e 9.22). 

  O passo seguinte do experimento seria o sequenciamento do gDNA 

imunoprecipitado, e o maior problema neste ponto é que o imunoprecipitado está na 

concentração de ng, enquanto o protocolo de sequenciamento da plataforma 454 

necessita de 1 µg. A alternativa encontrada para resolver este problema por um 

grupo de pesquisadores foi realizar imunoprecipitações numa escala 50 vezes maior 

para obter 3 µg do imunoprecipitado (Yan et al., 2008). Para o nosso experimento, 

fomos atrás de alternativas que pudessem viabilizar o experimento e identificamos 

um trabalho que descreve um problema similar para conseguir materiais suficientes 

para as hibridizações de ChIP-chip (O'Geen et al., 2006). Os autores demonstraram 

que a utilização do GenomePlex Complete Whole Genome Amplification (WGA) Kit 

(Sigma) para amplificação do material genômico gera resultados similares aos 

obtidos por pools de vários experimentos. Testamos este protocolo com os nossos 

dados e identificamos que ainda era necessário um segundo passo de amplificação, 

padronizado com o GenomePlex WGA Reamplification Kit (Sigma). Após esta 

adaptação, conseguimos obter quantidades suficientes para a utilização da 

plataforma de sequenciamento 454. 

  Seguindo o protocolo, precisávamos acoplar o gDNA fragmentado e 

amplificado no protocolo de sequenciamento do sequenciador 454. Uma vez que o 

imunoprecipitado já estava fragmentado, excluímos o passo inicial de fragmentação 

pelo nebulizador e começamos da purificação do material para o reparo das 

extremidades (Item 3.1.13, do protocolo Rapid Library Preparation Method Manual – 

October 2009 (Ver. Jan 2010)). O resto do protocolo foi realizado segundo 

recomendações do fabricante. 
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10.2. Análise dos dados de ChIP-Seq 

 

  Ao iniciarmos este trabalho começamos a padronização do protocolo de 

ChIP-Seq na plataforma 454, já que não se dispunha de quase nenhuma informação 

do genoma da cana-de-açúcar, sorgo e milho, e de protocolos específicos para 

cana-de-açúcar. A escolha desta plataforma foi basicamente devido à ausência do 

genoma da cana-de-açúcar e porque esta plataforma gera sequências maiores 

(aproximadamente 400 pb, contra os 25-50 pb gerados pelos sequenciadores SOLID 

e Illumina). Acreditávamos que de posse das sequências maiores poderíamos 

montar via “de novo assembly” regiões promotoras ativas utilizando anticorpos para 

a RNA Polimerase II, e que esta biblioteca de regiões regulatórias poderia ser 

posteriormente utilizada na identificação dos sítios de ligação dos fatores de 

transcrição selecionados para estudo.  

  Durante a fase inicial do projeto houve a liberação do genoma do sorgo 

(Paterson et al., 2009), e mais recentemente o grupo iniciou o sequenciamento do 

genoma da cana-de-açúcar (Souza et al., 2011). A disponibilidade das sequências 

genômicas foi essencial para solidificar a linha de pesquisa deste trabalho e garante 

que com um número maior de corridas de ChIP-Seq possamos atingir os nossos 

objetivos. No nosso experimento, optamos por um melhor mapeamento das leituras 

em um genoma complexo, mas aumentamos o tempo do experimento, pois mais 

corridas serão necessárias para uma boa cobertura, e no caso específico do ChIP-

Seq cobertura é a palavra chave (Valouev et al., 2008). 

  Em experimentos de ChIP-Seq, é recomendado sequenciar leituras negativas 

para aumentar a sensibilidade e especificidade da detecção dos picos de 

enriquecimento (Ma and Wong, 2011). Para o nosso experimento, a utilização do 
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INPUT como controle seria complicado devido ao tamanho do genoma da cana-de-

açúcar, e visto que se necessita de uma cobertura boa deste controle, teríamos 

problemas em provê-la utilizando a plataforma 454. Por isto utilizamos como controle 

a imunoprecipitação com o IgG. A principal diferença entre estes controles é que o 

INPUT gera um padrão randômico espalhado por todo o genoma enquanto o IgG 

além de gerar este padrão randômico, pode precipitar algumas regiões 

preferencialmente (Ma and Wong, 2011). Muitas discussões a respeito de qual o 

melhor controle são conduzidas, mas ainda não existe um senso comum, sendo 

ambos utilizados (Ma and Wong, 2011). 

  O uso de réplicas biológicas nestes experimentos é importante para evitar a 

especificidade da amostra, que pode ser causada por uma variedade de razões 

como afinidade do anticorpo, sonicação, variações na amplificação por PCR, 

contaminação das bibliotecas e erros de sequenciamento. Nosso experimento 

dispõe para análise inicial de apenas uma réplica biológica, sendo que futuramente 

será necessária a obtenção de outra(s) para avaliar estes efeitos (Ma and Wong, 

2011). 

  Além disto, é importante verificar a presença de contaminações nas amostras 

e eliminá-las antes do mapeamento. Em nosso experimento, observamos 

contaminações com DNA humano, que correspondem a 9,63% das leituras de RNA 

Pol II e 23,38% das leituras de IgG. Neste caso específico, acreditamos que a 

contaminação pode ter sido proveniente do gDNA humano utilizado como controle 

do processo de amplificação/reamplificação. Se verificarmos nos dados (Tabela 9.4), 

mais de 90% das sequências contaminantes mapeadas contra o ChIP-Seq não 

possuem similaridade com cana (shotgun e BACs) (Tabela 9.4), de modo que por 

uma simples comparação de sequências já conseguimos filtrá-las dos dados. Para 
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experimentos subsequentes, o controle contendo gDNA humano será excluído, 

assim como todo o protocolo deverá ser conduzido com mais cautela para eliminar 

este tipo de contaminação. É importante ressaltar aqui que os materiais 

imunoprecipitados (IgG e RNA Pol II) são provenientes de um mesmo pool de gDNA, 

e seria esperado que a proporção de contaminantes fosse similar em ambos os 

materiais, o que não ocorreu. Acreditamos que as amplificações realizadas para 

obter material suficiente para sequenciamento no 454 possam estar com saturações 

diferentes, e para comprovar isto, acreditamos que análises adicionais de novas 

corridas em andamento nos trarão respostas. 

 Nosso experimento piloto foi um experimento de ChIP-Seq utilizando 

anticorpos para a RNA Pol II e IgG. O experimento conduzido obteve 503.753 

leituras para o controle IgG e 556.788 leituras para a RNA Polimerase II, que foram 

mapeadas contra várias databases (Tabela 9.3). Nos experimentos de ChIP-Seq 

utilizando as plataformas SOLID e Ilumina são considerados para análise apenas as 

leituras mapeadas unicamente no genoma com no máximo 4 mismatches, e este 

mapeamento é realizado utilizando programas específicos (Park, 2009). Já para os 

poucos experimentos utilizando a plataforma 454 disponíveis, ainda não existe um 

consenso. (Yan et al., 2008) obtiveram em seus experimentos sequências com 

tamanho de 80-130 pb, e utilizaram um filtro de no mínimo 97% de identidade e 90% 

de cobertura no alinhamento das leituras utilizando o programa MEGABLAST. Já 

(Albert et al., 2007) utilizaram para mapear as sequências alinhamento por BLASTN 

filtrando apenas sequências que tiveram 90% de identidade. Posteriormente eles 

faziam uma nova filtragem considerando para o mapeamento apenas o primeiro hit 

para alinhamentos entre 90-95% de identidade, enquanto todos os hits foram 

considerados para o mapeamento em alinhamentos entre 95-100% de identidade. 
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 Para padronizar o mapeamento das nossas sequências, inicialmente 

utilizamos para análise apenas os 105 BACs motandos em um contigs. Verificando o 

comportamento dos nossos alinhamentos, podemos observar o número de 

hits/leituras obtidos por BLASTN dentro de cada porcentagem de cobertura (Figura 

9.23). Observamos que 70% dos hits mapeados estão abaixo da cobertura de 80%, 

e acreditamos que isto em parte deve-se ao fato do alinhamento local utilizado pelo 

BLAST. No entanto, a porcentagem de leituras do ChIP-Seq abaixo do corte de 80 

% de cobertura soma mais de 50% das leituras, o que poderia ser indício da falta de 

sequências alvos (sequências ainda desconhecidas de cana) ou então de 

sequenciamento com qualidade ruim. Quando fazemos uma análise similar 

comparando identidade, podemos observar o número de leituras obtidas por 

BLASTN dentro de cada porcentagem de identidade (Figura 9.24). O gráfico nos 

permite observar que mais de 85% das leituras mapeadas estão dentro do corte de 

90% identidade, e acreditamos que isto em parte pode ser uma evidência que as 

sequências de cana foram sequenciadas, mas estão com tamanho curto ou com a 

qualidade baixa em parte de sua extensão. 

  Quanto à proporção de leituras únicas mapeadas e leituras não redundantes 

uma análise mais detalhada será necessária, mas quando avaliamos o BAC 

shcrba_007_c22 como exemplo (Figura 9.25 e 9.26), identificamos que 16.978 

mapearam por BLASTN apenas uma vez neste BAC de um total de 25.466 (ou seja, 

66,67% das leituras). Se realizarmos uma filtragem das sequências que mapearam 

com 80% de cobertura e 90% de identidade obtemos 2614 leituras únicas de um 

total de 3122 (ou seja, 83,73% das leituras). Notamos que o mapeamento por 

BLAST talvez não seja a melhor maneira de estimar sequências únicas, visto que a 

cada alinhamento, todas as sequências são novamente utilizadas para o 
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alinhamento seguinte, permitindo a repetição de sequências em regiões diferentes 

do genoma e em uma próxima etapa estaremos testando outras ferramentas. Outro 

ponto a ser ressaltado, é que a ligação em diferentes pontos do genoma pode ser 

real e difícil de ser distinguida em genomas poliplóides e complexos como o da 

cana-de-açúcar. Deste modo, selecionar apenas as sequências que mapearam 

unicamente pode estar gerando a perda de informações de nossos dados. 

Acreditamos que teremos que testar os parâmetros assim como avaliar diferentes 

métodos de mapeamento como Newbler, Bowtie e BLAT, além de avaliar outros 

problemas como a presença de múltiplos alelos e parálogos. Como estamos 

planejando mapear sequências maiores providas pelo upgrade do 454 que provê 

fragmentos de 850 pb, acreditamos que isto venha a facilitar as análises. 

  É importante mencionar que quando buscamos o número de leituras do ChIP-

Seq com similaridade à sequência repetitiva SCEN obtivemos quantidades similares 

tanto pelo imunoprecipitado com o IgG, como pela RNA Pol II, confirmando os 

nossos dados de ChIP-qPCR de que não estávamos precipitando de maneira 

enriquecida esta região e que ela não era mais concentrada pela precipitação com a 

RNA Polimerase II (Figura 9.22 e Tabela 9.3). No entanto, a quantidade de 

sequências repetitivas do ChIP-Seq obtidas pelo mapeamento tanto com sorgo 

como com cana foi considerada alta (Tabela 9.4). Novas corridas irão nos dizer até 

quanto este valor pode ser considerado, mas o que podemos tentar melhorar no 

protocolo é realizar uma pré-lavagem com as dynabeads antes de incubar com os 

anticorpos para tentar diminuir este tipo de interferência. 

  A observação de que praticamente todos os dados das sequências do ChIP-

Seq que mapearam no sorgo e BACs também mapearam no shotgun (Tabela 9.4) 

nos indica que comparações com esta base de dados (Sorgo e BACs), salvo 
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exceções, podem ser deixadas em segundo plano, visto que é melhor mapear as 

sequências diretamente no shotgun. No caso do sorgo, este organismo possui o seu 

genoma completamente sequenciado, mas teve aproximadamente metade do 

mapeamento encontrado em cana indicando que mesmo sendo muito similares, 

existem muitas regiões diferentes entre eles (Figura 9.3). Quando observamos, por 

exemplo, os dados de repeats citados anteriormente, observamos que mesmo sem 

ter o genoma da cana fechado, temos 38% a mais de mapeamento de regiões 

repetitivas no shotgun quando comparadas a sorgo. A pergunta aqui é se as regiões 

diferentes entre cana e sorgo são em sua maioria regiões repetitivas, como a 

principio aparenta, ou se também existem diferenças na quantidade de regiões 

gênicas específicas de cana.  

  É importante mencionar que obtivemos o mapeamento de 71,58% das 

leituras. A pergunta que precisamos responder é o que são os outros 28,42%. 

Seriam provenientes de sequência de cana desconhecidas? Seriam erros de 

sequenciamento? Ou seria contaminantes não mapeados? O fechamento do 

genoma da cana-de-açucar assim como novas corridas poderão trazer a resposta. 

  Quando verificamos o mapeamento e os picos de enriquecimento, a curagem 

que realizamos utilizando 80% de cobertura e 90% de identidade aumentou as 

regiões enriquecidas e pudemos reconhecer possíveis locais de ligação no genoma 

da RNA Pol II (Dados não mostrados). No entanto, para inferir precisamente a 

respeito destes sítios de ligação precisamos trabalhar com um modelo estatístico 

melhor, e não fazer simples comparações por razão (Park, 2009). Será necessário 

estabelecer uma metodologia de detecção do background do experimento assim 

como da chamada de picos de enriquecimento, e para isto pretendemos adaptar a 

metodologia descrita por (Ma and Wong, 2011) e utilizada no programa para análise 
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de ChIP-Seq CisGenome (http://www.biostat.jhsph.edu/~hji/cisgenome/). A 

estatística descrita nas Figuras 9.25 é preliminar e por enquanto apenas serve para 

as adaptações que estamos realizando na padronização da análise. Posteriormente, 

com a metodologia de análise pronta, iremos trabalhar na identificação de 

promotores ativos e/ou alternativos, assim como a anotação de sua atividade, o que 

é um dos principais desafios no entendimento da regulação transcricional dos genes 

e suas isoformas em organismos eucarióticos (Sun et al., 2011). 
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11. CONCLUSÕES 

 

Produzimos anticorpos para 5 TFs de cana-de-açúcar e padronizamos a 

metodologia de ChIP-Seq utilizando a plataforma de sequenciamento 454. Os 

resultados foram importantes porque permitirão o desenvolvimento de estudos para 

mapear regiões regulatórias no genoma da cana-de-açúcar, assim como desvendar 

redes regulatórias associadas à características agronômicas de interesse. 

Uma análise prévia dos dados nos permitiu detectar contaminações com 

genoma humano, provavelmente pela utilização de gDNA como controle das 

reamplificações, assim como a detecção de mapeamento de muitas regiões 

repetitivas, que podem ser locais de ligação da Pol II de fato ou então background. 

Neste último caso, acreditamos que a adição de um passo de pré-lavagem no 

protocolo antes da imunoprecipitação, assim como aumentar a quantidade de 

lavagens após a imunoprecipitação pode resolver. 

O mapeamento de praticamente todos os dados de sorgo em cana evidência 

a similaridade entre estes organismos, mas a maior quantidade de mapeamento em 

cana evidência uma maior complexidade de seu genoma. Será necessário verificar 

se esta diferença está restrita apenas às repetições ou inclui regiões regulatórias 

específicas de cana. 

Uma análise mais detalhada das regiões únicas e não redundantes deverá 

ser conduzida, e para isto deverão ser testadas novas formas de mapeamento, 

assim como testar parâmetros de corte para o filtro das sequências que serão 

utilizadas no mapeamento de picos de enriquecimento e detecção de regiões 

regulatórias. Além disto, uma estatística mais detalhada deverá ser conduzida tanto 
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para detectar o background como para estabelecer limites estatísticos da detecção 

de picos de enriquecimento. 
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Figura 4.1. Déficit hídrico afeta o crescimento da cana-de-açúcar. Medidas de 
crescimento realizadas em plantas de cana de açúcar variedade RB855536 (sensível), 
RB867515 (tolerante) e RB92579 (tolerante) aos sete meses após o plantio, submetidas a 
dois regimes hídricos (irrigado e sequeiro), em condições de campo no município de Campo 
Alegre – AL. Médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem entre si em condição 
de irrigação pelo teste de Tukey (p<0,05). Médias seguidas pela mesma letra maiúscula não 
diferem entre si em déficit hídrico pelo teste de Tukey (p<0,05). Médias sobrepostas de: * 
diferem entre os regimes hídricos em cada variedade pelo teste t-student (p<0,05); ** 
diferem entre os regimes hídricos em cada variedade pelo teste t-student (0,05<p<0,001); 
*** diferem entre os regimes hídricos em cada variedade pelo teste t-student (p<0,0001). 
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  RB855536   RB867515   RB92579   
Altura da planta 0,495 a 0,559 b 0,590 b 

N folhas expandidas 0,802 a 0,867 a 0,874 a 
Largura Foliar 0,809 a 0,771 a 0,749 a 

Comprimento foliar 0,729 a 0,830 a 0,839 a 
N folhas verdes 0,836 a 0,972 b 0,864 ab 
área foliar (cm²) 0,581 a 0,643 a 0,500 a 

N plantas linha central 0,736 a 0,976 b 0,924 b 
LAI 0,405 a 0,610 a 0,468 a 

Efic. Quant. Potenc 4h 0,918 a 0,940 ab 0,967 b 
Efic. Quant. Efetiva 10h 0,451 a 0,566 a 0,645 a 
Efic. Quant. Potenc 10h 0,902 a 0,862 a 0,923 a 

Transpiração 0,318 a 0,432 ab 0,570 b 
Cond. Estomática 0,185 a 0,275 ab 0,489 b 

Fotossíntese 0,311 a 0,431 ab 0,607 b 
Efic. De Carboxilação 0,536 a 0,692 a 0,812 a 
Efic. Do uso da H2O 0,981 a 1,061 a 1,071 a 

Efic. Intrin. Do uso H2O 1,519 a 1,572 a 1,464 a 
Ψw MANHÃ 0,832 a 0,802 a 0,656 a 
Ψw TARDE 1,235 a 1,057 b 1,178 a 

Ψos MANHÃ  1,341 a 1,143 a 1,144 a 
Ψos TARDE 1,306 a 1,161 a 1,355 a 
Clorofila a 0,584 a 0,588 a 0,928 b 
Clorofila b 0,600 a 0,626 a 1,110 b 

Clorofila Total 0,588 a 0,597 a 0,970 b 
Carotenóides 0,821 a 0,707 a 1,170 b 
Clorofila a/b 0,971 a 0,934 a 0,817 b 

Aminoácidos livres 1,798 a 1,149 b 0,998 b 
Açúcares livres 1,315 a 1,050 b 1,104 b 

Prolina 2,195 a 1,256 b 1,461 b 
Proteína em solução 1,116 a 1,358 b 1,409 b 

MDA 2,555 a 1,709 b 1,192 b 
APX 1,510 a 1,287 a 1,264 a 
CAT 1,056 a 1,043 a 0,969 a 

Produtividade Inverno 0,648 a 0,704 a 0,767 a 
Produtividade Verão 1,009 a 0,961 a 0,962 a 

 
Figura 4.2. Respostas diferenciais ocasionadas permite distinguir variedades de cana-
de-açúcar. Foi realizada uma razão entre a medida obtida para cada parâmetro na condição 
de seca com a condição de irrigação. Estes valores foram testados estatisticamente e 
representados na tabela. Valores seguidos pela mesma letra minúscula não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). Em amarelo estão representados os 
parâmetros que permitiram distinguir as variedades em 2 grupos: tolerante (RB867515 e 
RB92579) e sensível (RB855536). Em verde são demonstrados parâmetros que puderam 
distinguir as variedades entre si. 
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Figura 4.3. Fotoinibição presente nas variedades analisadas em condição de déficit 
hídrico. Medidas de fluorescência da clorofila realizadas em plantas de cana de açúcar 
variedade RB855536 (sensível), RB867515 (tolerante) e RB92579 (tolerante) aos sete 
meses após o plantio, submetidas a dois regimes hídricos (irrigado e sequeiro), em 
condições de campo no município de Campo Alegre – AL. Médias seguidas pela mesma 
letra minúscula não diferem entre si em condição de irrigação pelo teste de Tukey (p<0,05). 
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem entre si em déficit hídrico pelo 
teste de Tukey (p<0,05). Médias sobrepostas de: * diferem entre os regimes hídricos em 
cada variedade pelo teste t-student (p<0,05); ** diferem entre os regimes hídricos em cada 
variedade pelo teste t-student (0,05<p<0,001); *** diferem entre os regimes hídricos em 
cada variedade pelo teste t-student (p<0,0001). 
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Figura 4.4. Diferenças observadas no Potencial Hídrico e Osmótico é dependente da 
variedade. Medidas de potencial hídrico e osmótico realizados em plantas de cana de 
açúcar variedade RB855536 (sensível), RB867515 (tolerante) e RB92579 (tolerante) aos 
sete meses após o plantio, submetidas a dois regimes hídricos (irrigado e sequeiro), em 
condições de campo no município de Campo Alegre – AL. Médias seguidas pela mesma 
letra minúscula não diferem entre si em condição de irrigação pelo teste de Tukey (p<0,05). 
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem entre si em déficit hídrico pelo 
teste de Tukey (p<0,05). Médias sobrepostas de: * diferem entre os regimes hídricos em 
cada variedade pelo teste t-student (p<0,05); ** diferem entre os regimes hídricos em cada 
variedade pelo teste t-student (0,05<p<0,001); *** diferem entre os regimes hídricos em 
cada variedade pelo teste t-student (p<0,0001). 
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Figura 4.5. Déficit hídrico afeta a fotossíntese de variedades de cana-de-açúcar. Medidas 
fisiológicas realizadas em plantas de cana de açúcar variedade RB855536 (sensível), RB867515 
(tolerante) e RB92579 (tolerante) aos sete meses após o plantio, submetidas a dois regimes 
hídricos (irrigado e sequeiro), em condições de campo no município de Campo Alegre – AL. 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem entre si em condição de irrigação pelo 
teste de Tukey (p<0,05). Médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem entre si em 
déficit hídrico pelo teste de Tukey (p<0,05). Médias sobrepostas de: * diferem entre os regimes 
hídricos em cada variedade pelo teste t-student (p<0,05); ** diferem entre os regimes hídricos 
em cada variedade pelo teste t-student (0,05<p<0,001); *** diferem entre os regimes hídricos em 
cada variedade pelo teste t-student (p<0,0001). 
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Figura 4.6. Déficit hídrico afeta a produção de pigmentos em variedades de cana-de-
açúcar. Medidas bioquímicas realizadas em plantas de cana de açúcar variedade 
RB855536 (sensível), RB867515 (tolerante) e RB92579 (tolerante) aos sete meses após o 
plantio, submetidas a dois regimes hídricos (irrigado e sequeiro), em condições de campo no 
município de Campo Alegre – AL. Médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem 
entre si em condição de irrigação pelo teste de Tukey (p<0,05). Médias seguidas pela 
mesma letra maiúscula não diferem entre si em déficit hídrico pelo teste de Tukey (p<0,05). 
Médias sobrepostas de: * diferem entre os regimes hídricos em cada variedade pelo teste t-
student (p<0,05); ** diferem entre os regimes hídricos em cada variedade pelo teste t-
student (0,05<p<0,001); *** diferem entre os regimes hídricos em cada variedade pelo teste 
t-student (p<0,0001). 



 

 

 
 
Figura 4.7. Alguns parâmetros bioquímicos de variedades de cana-de-açúcar são 
afetados pelo déficit hídrico. Medidas bioquímicas realizadas em plantas de cana de 
açúcar variedade RB855536 (sensível), RB867515 (tolerante) e RB92579 (tolerante) aos 
sete meses após o plantio, submetidas a dois regimes hídricos (irrigado e sequeiro), em 
condições de campo no município de Campo Alegre – AL. Médias seguidas pela mesma 
letra minúscula não diferem entre si em condição de irrigação pelo teste de Tukey (p<0,05). 
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem entre si em déficit hídrico pelo 
teste de Tukey (p<0,05). Médias sobrepostas de: * diferem entre os regimes hídricos em 
cada variedade pelo teste t-student (p<0,05); ** diferem entre os regimes hídricos em cada 
variedade pelo teste t-student (0,05<p<0,001); *** diferem entre os regimes hídricos em 
cada variedade pelo teste t-student (p<0,0001). 



 

 

 

 

 

Figura 4.8. O déficit hídrico diminui a produtividade em variedades de cana-de-açúcar. 
Medidas realizadas em plantas de cana de açúcar variedade RB855536 (sensível), 
RB867515 (tolerante) e RB92579 (tolerante) submetidas a dois regimes hídricos (irrigado e 
sequeiro), em condições de campo no município de Campo Alegre – AL. Médias seguidas 
pela mesma letra minúscula não diferem entre si em condição de irrigação pelo teste de 
Tukey (p<0,05). Médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem entre si em déficit 
hídrico pelo teste de Tukey (p<0,05). Médias sobrepostas de: * diferem entre os regimes 
hídricos em cada variedade pelo teste t-student (p<0,05); ** diferem entre os regimes 
hídricos em cada variedade pelo teste t-student (0,05<p<0,001); *** diferem entre os 
regimes hídricos em cada variedade pelo teste t-student (p<0,0001). 
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ANEXO I 

Em cinza estão marcados genes que tiveram tanto a expressão da fita senso como 
antisenso. SS: Senso. AS: Antisenso. IN: Colmo. LV: Folha 
 

       RB867515 RB855536 RB92579 
correct_cluster    Category Putative Name EN LV EN LV EN LV 

SCEZRZ3053H09.g  
AS Amino Acid 

Metabolism 
L-allo-threonine 
aldolase [Zea mays]    ↓   

SCJFLR1073H12.g  

AS 
Amino Acid 
Metabolism 

delta 1-pyrroline-5-
carboxylate synthetase 
1 [Sorghum bicolor] 

 ↑     

SCCCRT1002D04.g  
AS Amino Acid 

Metabolism 
hydroxymethylglutaryl-
CoA lyase [Zea mays]    ↑   

SCCCLB1021E06.g  
AS Carbohydrate 

Metabolism  
granule-bound starch 
synthase 1b [Zea mays]    ↓   

SCEPLR1051A07.g  

AS 
Carbohydrate 
Metabolism  

trehalose-phosphate 
phosphatase [Nicotiana 
tabacum] 

   ↓  ↓ 

SCEQLB1067C03.g  

AS 
Carbohydrate 
Metabolism  

1-deoxy-D-xylulose 5-
phosphate synthase 
[Zea mays] 

     ↑ 

SCJFRZ2011A04.g  

AS 

Cell Cycle 

cell division control 
protein 2 homolog 2 
[Saccharum hybrid 
cultivar R570] 

   ↓   

SCCCRZ1002F12.g  
AS Lipid 

Metabolism 
protein SUR2 [Zea 
mays]      ↑ 

SCEPRT2047F02.g  
AS Lipid 

Metabolism 
phytoene synthase2 
[Zea mays]    ↓   

SCSBAM1085B06.g  
AS Lipid 

Metabolism      ↓   

SCVPLR1028C12.g  

AS Maintenance 
of Genetic 
Material 

60S ribosomal protein 
L7a [Zea mays] 

    ↑  

SCCCLR1077F09.g  

AS Maintenance 
of Genetic 
Material TOC1b [Zea mays] 

     ↑ 

SCVPLR1006E03.g  

AS Maintenance 
of Genetic 
Material 

guanylate kinase 
[Lilium longiflorum] 

 ↓     

SCEQLB1065D02.g  

AS Maintenance 
of Genetic 
Material   

     ↓ 

SCEQRZ3024D04.g  

AS Maintenance 
of Genetic 
Material   

     ↑ 

SCBFRZ2050F02.g  

AS Maintenance 
of Genetic 
Material 

VEF family protein [Zea 
mays] 

     ↑ 

SCCCLR1070G04.g  

AS Modification 
and Protein 
Degradation   

   ↓   
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SCQSAM2101E11.g  

AS 

Modification 
and Protein 
Degradation 

DNAJ heat shock N-
terminal domain-
containing protein-like 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] >gb|EEC74039.1| 
hypothetical protein 
OsI_09017 [Oryza 
sativa Indica Gro↑] 

   ↓   

SCAGLR1043F02.g  

AS Modification 
and Protein 
Degradation 

HSP70 [Triticum 
aestivum] 

     ↑ 

SCCCCL3120G07.g  

AS Modification 
and Protein 
Degradation 

heat shock protein 70-3 
[Nicotiana tabacum] 

↑      

SCCCST1004D12.g  

AS 
Modification 
and Protein 
Degradation 

serine 
carboxypeptidase, 
putative [Ricinus 
communis] 

   ↓   

SCEQLR1050H05.g  

AS Modification 
and Protein 
Degradation 

B-box zinc finger 
protein [Bambusa 
oldhamii] 

↑      

SCCCLR1C05H10.g  

AS Modification 
and Protein 
Degradation 

retrotransposon protein 
SINE subclass [Zea 
mays] 

     ↑ 

SCSBFL5022A10.g  

AS Modification 
and Protein 
Degradation 

peptidylprolyl 
isomerase, putative 
[Ricinus communis] 

  ↓    

SCJFLR1017E09.g  
AS 

Others 
stachyose synthase 
[Zea mays] ↑    ↑ ↑ 

SCRFLR1034A11.g  
AS 

Others 
etinol dehydrogenase 
12 [Zea mays]    ↓   

SCVPLB1018E02.g  
AS 

Others 
TPA: putative cystatin 
[Zea mays]     ↑  

SCCCCL5071H07.g  

AS 

Others 

Calcyclin-binding 
protein, putative 
[Ricinus communis] 

   ↓  ↑ 
SCCCCL7037G07.g  

AS 
Others        ↑ 

SCMCLR1123E04.g  

AS 

Others 

Auxin-induced protein 
5NG4, putative [Ricinus 
communis] 

 ↑    ↑ 

SCRFLR1012G08.g  

AS 

Others 

selenium-binding 
protein-like [Oryza 
sativa Japonica Gro↑] 

   ↓  ↑ 

SCACLR2007B12.g  

AS 

Others 

chloroplastic quinone-
oxidoreductase [Zea 
mays] 

   ↓   

SCQGLR2032E05.g  
AS 

Others 
cortical cell-delineating 
protein [Zea mays]   ↓    

SCCCRZ1001A09.g  
AS 

Others   ↓      
SCJFRZ3C03H10.g  

AS 
Others      ↓   

SCUTHR1065C09.g  
AS 

Others 
syntaxin-related protein 
KNOLLE [Zea mays] ↓      

SCRFLB1056D05.g  

AS 

Others 

zinc finger, C3HC4 type 
family protein [Zea 
mays] 

     ↑ 
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SCCCRT1002G01.g  
AS 

Others Protein SSM1     ↓   

SCCCLR1001E04.g  

AS 

Photosynthesi
s  

chloroplast ribulose-
1,5-bisphosphate 
carboxylase/oxygenase 
small subunit 

   ↓   

SCBGLR1044D06.g  

AS 
Photosynthesi

s  

ribulose bisphosphate 
carboxylase/oxygenase 
activase 

   ↓   

SCCCCL3120D10.b  
AS 

Redox      ↓   

SCCCCL3003B02.b  

AS 

Redox 

TPA: class III 
peroxidase 62 
precursor [Oryza sativa 

     ↑ 

SCJLRT2049D02.g  
AS Signal 

Transduction 
tousled-like kinase 2 
[Zea mays]   ↓    

SCSGAM2075E08.g  

AS 
Signal 

Transduction 

calcium-dependent 
protein kinase [Zea 
mays] 

↑    ↑  

SCRFLR2034A09.g  
AS Signal 

Transduction SnRK2.1 [Zea mays]    ↓  ↑ 

SCCCLR1076F07.g  

AS 
Signal 

Transduction 

DNA binding protein, 
putative [Ricinus 
communis] 

   ↓   

SCMCRZ3066D07.g  
AS Signal 

Transduction 
MADS-box transcription 
factor 4 [Zea mays]   ↓    

SCQGLR1085F11.g  
AS 

Stress dehydrin [Zea mays]      ↑ 
SCVPRZ3031D11.g  

AS 
Stress 

xylogen protein 1 [Zea 
mays]    ↓   

SCEPRZ3045D08.g  

AS 

Transporters 

Potassium transporter, 
putative [Ricinus 
communis] 

     ↑ 

SCCCRZ1002E08.g  

AS 

Transporters 

plasma membrane 
intrinsic protein [Zea 
mays] 

     ↑ 

SCEQRT2028C04.g  
AS 

Transporters 
aquaporin PIP1-5 [Zea 
mays]    ↓   

SCJFRT1008A08.g  

AS 

Transporters 

multidrug resistance-
associated protein 2, 6 
(mrp2, 6), abc-
transoprter, 

     ↑ 

SCCCLR1C03C11.g  
AS 

Transporters 
glycerol 3-phosphate 
permease [Zea mays]    ↓   

SCCCCL6002D08.g  
AS 

Transporters 
plastidic ATP/ADP-
transporter [Zea mays]   ↓    

SCSFFL4086H05.g  

AS 

Transporters 

high-affinity potassium 
transporter [Phragmites 
australis] 

 ↓     

SCRFHR1006H10.g  
AS 

Unknown      ↑   
SCRLSD2011D03.g  

AS 
Unknown      ↓  ↑ 

SCRLCL6030D09.g  
AS 

Unknown        ↑ 
SCJFRZ2013F03.g  

AS 
Unknown        ↓ 

SCEQRZ3021A05.g  
AS 

Unknown        ↓ 
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SCCCCL4003F03.g  
AS 

Unknown   ↑      
SCCCCL4012A06.g  

AS 
Unknown      ↓   

SCCCLR1001A04.g  
AS 

Unknown        ↓ 
SCMCRT2103G09.g  

AS 
Unknown     ↑  ↑  

SCACLR1014D06.g  
AS 

Unknown      ↓   
SCCCLR1079C01.g  

AS 
Unknown      ↓   

SCRLLR1109H08.g  
AS 

Unknown        ↑ 
SCVPLR2027F07.g  

AS 
Unknown     ↑    

SCJFRZ2011D07.g  
AS 

Unknown   ↑    ↑  
SCJFRZ2015B01.g  

AS 
Unknown       ↑  

SCJLRT1006B11.g  
AS 

Unknown        ↓ 
SCSBRZ3120E03.g  

AS 
Unknown   ↑      

SCMCST1051A03.g  
AS 

Unknown      ↓   
SCRUFL1023B06.g  

AS 
Unknown   ↑    ↑  

SCCCRZ2C01H11.g  
AS 

Unknown       ↓  
SCVPLR2005A02.g  

AS 
Unknown        ↑ 

SCMCFL5024A11.g  
AS 

Unknown      ↑   
SCSBLB2040H08.g  

AS 
Unknown       ↑  

SCCCLR1076A04.g  
AS 

Unknown      ↓   
SCBFSD2038H10.g  

AS 
Unknown       ↑  

SCUTSD2085G11.g  
AS 

Unknown    ↓     
SCCCCL3080C06.g  

SS Amino Acid 
Metabolism      ↓   

SCJFRZ2007C01.g  
SS Amino Acid 

Metabolism 
cysteine synthase [Zea 
mays]   ↑    

SCEZRZ3053H09.g  
SS Amino Acid 

Metabolism 
L-allo-threonine 
aldolase [Zea mays]    ↓   

SCJFHR1030B02.g  

SS 

Amino Acid 
Metabolism 

choline 
monooxygenase 
[Hordeum vulgare 
subsp. vulgare] 

  ↑    

SCJFLR1073H12.g  

SS 
Amino Acid 
Metabolism 

delta 1-pyrroline-5-
carboxylate synthetase 
1 [Sorghum bicolor] 

 ↑  ↑  ↑ 

SCCCST2004A03.g  
SS Amino Acid 

Metabolism 
shikimate kinase [Zea 
mays]   ↓    

SCSGAM1094D07.g  

SS 
Amino Acid 
Metabolism 

monofunctional 
aspartate kinase 1 [Zea 
mays] 

    ↓  

SCCCCL3001G05.b  
SS Amino Acid 

Metabolism 
dihydroxyacid 
dehydratase [Glycine    ↑   
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max] 

SCRLCL6031A08.g  
SS Amino Acid 

Metabolism 
L-asparaginase 2 
[Phaseolus vulgaris]   ↓    

SCRFLB1056H01.g  

SS 

Amino Acid 
Metabolism 

putative amino-acid N-
acetyltransferase 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

↑      

SCBGST3111B12.g  

SS 
Amino Acid 
Metabolism 

monofunctional 
aspartate kinase 1 [Zea 
mays] 

↓    ↓  

SCJFLR1013F02.g  

SS 
Amino Acid 
Metabolism 

glutamine synthetase 
[Saccharum 
officinarum] 

  ↓    

SCACLR1130F04.g  
SS Carbohydrate 

Metabolism  
plastid alpha-amylase 
[Malus x domestica]    ↑   

SCJFST1012D03.g  
SS Carbohydrate 

Metabolism    ↑      

SCVPRZ2042H07.g  

SS 
Carbohydrate 
Metabolism  

lactate dehydrogenase 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

↓    ↓  

SCUTRZ3071D05.g  

SS 
Carbohydrate 
Metabolism  

glycerol-3-phosphate 
dehydrogenase [Zea 
mays] 

     ↓ 

SCSBSB1052D07.g  

SS 
Carbohydrate 
Metabolism  

glyceraldehyde-3-
phosphate 
dehydrogenase A, 

  ↓    

SCMCAM1104F04.g  
SS Carbohydrate 

Metabolism  
SU1 isoamylase [Zea 
mays]  ↓     

SCCCLR1076C07.g  
SS Carbohydrate 

Metabolism     ↓     

SCEPAM1016C08.g  

SS 
Carbohydrate 
Metabolism  

starch synthase IIc 
precursor [Sorghum 
bicolor] 

   ↓   

SCCCCL4009F05.g  

SS 

Carbohydrate 
Metabolism  

alpha-L-
arabinofuranosidase/be
ta-D-xylosidase 
isoenzyme ARA-I 
[Hordeum vulgare] 

  ↓  ↓  

SCQSLR1018D02.g  
SS Carbohydrate 

Metabolism  
fructose-bisphosphate 
aldolase [Zea mays]    ↓   

SCUTLR2030E06.g  

SS 
Carbohydrate 
Metabolism  

alpha 1,4-glucan 
phosphorylase H 
isozyme [Oryza sativa] 

   ↑   

SCCCAD1004H06.g  

SS 
Carbohydrate 
Metabolism  

inositol 1-phosphate 
synthase [Oryza 
coarctata] 

↑  ↓ ↓ ↑  

SCCCLR1078C05.g  

SS 
Carbohydrate 
Metabolism  

putative glycogenin 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

  ↓   ↓ 

SCAGCL6015C04.g  
SS Carbohydrate 

Metabolism  
starch synthase IIIb-2 
precursor [Zea mays]    ↓   

SCCCLB1021E06.g  
SS Carbohydrate 

Metabolism  
granule-bound starch 
synthase 1b [Zea mays]    ↓   

SCEQLB1067F01.g  

SS 
Carbohydrate 
Metabolism  

putative bark storage 
protein [Oryza sativa 
Japonica Gro↑] 

↓ ↑  ↑ ↓  
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SCEPCL6023F02.g  
SS Carbohydrate 

Metabolism  
sucrose synthase2 [Zea 
mays] ↑    ↑  

SCEQAM1036A06.g  

SS 
Carbohydrate 
Metabolism  

Sucrose-Phosphate 
Synthase [Saccharum 
officinarum] 

   ↓   

SCRUFL1113F08.b  
SS Carbohydrate 

Metabolism  
starch synthase IIIb-1 
precursor [Zea mays]    ↓   

SCBFRT1064F09.g  
SS Carbohydrate 

Metabolism  
trehalose 6-phosphate 
synthase [Zea mays]    ↑   

SCQGLR1019G02.g  

SS 
Carbohydrate 
Metabolism  

UDP-glucose 6-
dehydrogenase [Zea 
mays] 

  ↓    

SCEQRT2092D05.g  
SS Carbohydrate 

Metabolism  
pyruvate decarboxylase 
isozyme 1 [Zea mays] ↑    ↑  

SCRLFL1011G05.g  
SS Carbohydrate 

Metabolism  
SU1 isoamylase [Zea 
mays]  ↓     

SCEPLR1051A07.g  

SS 
Carbohydrate 
Metabolism  

trehalose-phosphate 
phosphatase [Nicotiana 
tabacum] 

  ↓   ↓ 

SCCCCL3002E04.b  

SS 
Carbohydrate 
Metabolism  

trehalose-6-phosphate 
synthase, putative 
[Ricinus communis] 

  ↑    

SCMCRT2089E02.g  

SS 
Carbohydrate 
Metabolism  

Pyruvate 
decarboxylase isozyme 
1 

 ↓ ↓    

SCEPCL6019B10.g  

SS 

Carbohydrate 
Metabolism  

putative GDP-mannose 
pyrophosphorylase 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

   ↓   

SCVPRZ2041B05.g  
SS Carbohydrate 

Metabolism  
snRK1-interacting 
protein 1 [Zea mays]    ↑   

SCRLCL6033H03.g  
SS Carbohydrate 

Metabolism  
mannose-6-phosphate 
isomerase [Zea mays]     ↑  

SCSGSB1009B08.b  
SS Carbohydrate 

Metabolism  
starch synthase IIb-2 
precursor [Zea mays]    ↓   

SCCCCL4001H11.g  

SS 

Carbohydrate 
Metabolism  

Beta-galactosidase 
precursor, putative, 
expressed [Oryza 
sativa 

   ↑   

SCRFLB1055H11.g  
SS 

Cell Cycle WDL1 [Zea mays] ↓    ↓  

SCEPAM1023G10.g  

SS 

Cell Cycle 

mitotic spindle 
checkpoint component 
mad3 [Zea mays] 

↓  ↓  ↓  

SCJFRZ2006F07.g  

SS 

Cell Cycle 

mitotic spindle 
checkpoint protein 
MAD2 [Zea mays] 

↓    ↓  
SCCCLR2001C02.g  

SS 
Cell cycle     ↓ ↓   

SCCCRZ1C01E03.g  

SS 

Cell Cycle 

DNA replication 
licensing factor mcm4 
[Zea mays] 

↓    ↓  

SCEPCL6029A03.g  

SS 

Cell Cycle 

minichromosome 
maintenance protein 
[Zea mays] 

↓    ↓  

SCCCLR1072B11.g  
SS 

Cell Cycle   ↓      
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SCCCLR1C05C04.g  

SS 

Cell Cycle 

replication licensing 
factor MCM7 
homologue [Zea mays] 

↓      
SCCCLB1023D02.g  

SS 
Cell Cycle   ↓    ↓  

SCBFAM2021A04.g  
SS 

Cell Cycle   ↓  ↓  ↓  
SCACLR1057B10.g  

SS 
Cell Cycle 

cell division control 
protein 2 [Zea mays] ↓  ↓  ↓  

SCJFRZ2011A04.g  

SS 

Cell Cycle 

cell division control 
protein 2 homolog 2 
[Saccharum hybrid 
cultivar R570] 

   ↓   

SCCCCL6001D12.g  
SS 

Cell Cycle cyclin-A2 [Zea mays]    ↓   
SCUTLR1058G02.g  

SS 
Cell Cycle cyclin3 [Zea mays] ↓  ↓  ↓  

SCJLLR1033H06.g  
SS 

Cell Cycle cyclin B2 [Zea mays] ↓  ↓  ↓  
SCACAM2042F03.g  

SS 
Cell Cycle cyclin IIZm [Zea mays] ↓  ↓  ↓  

SCEPCL6029D04.g  
SS 

Cell Cycle   ↓  ↓  ↓  
SCEPAM2014G11.g  

SS 
Cell Cycle cyclin B2 [Zea mays] ↓  ↓  ↓  

SCEQLR1029C07.g  
SS 

Cell Cycle   ↓  ↓  ↓  
SCRFAM1026H03.g  

SS 
Cell Cycle cyclin1 [Zea mays] ↓  ↓  ↓  

SCVPLR1049E05.g  
SS 

Cell Cycle cyclin IaZm [Zea mays] ↓  ↓  ↓  
SCUTAM2085G06.g  

SS 
Cell Cycle cyclin IIZm [Zea mays] ↓    ↓  

SCJLRT1019F05.g  

SS 
Cell Wall 

Metabolism 

glucan endo-1,3-beta-
glucosidase precursor 
[Zea mays] 

  ↓    

SCJLLR1106H06.g  
SS Cell Wall 

Metabolism 
cellulose synthase10 
[Zea mays]  ↑  ↑  ↑ 

SCVPRT3086D06.g  

SS 
Cell Wall 

Metabolism 

cell wall invertase 
[Saccharum hybrid 
cultivar Pindar] 

  ↓  ↓  

SCCCCL4006H09.g  
SS Cell Wall 

Metabolism 
beta-expansin 7 [Zea 
mays]   ↓  ↓  

SCSGAM1094D05.g  

SS 
Cell Wall 

Metabolism 

phenylalanine 
ammonia-lyase [Zea 
mays] 

  ↓ ↓  ↓ 

SCSGHR1066C03.b  
SS Cell Wall 

Metabolism Chalcone synthas   ↓    

SCVPFL1138B04.g  

SS 
Cell Wall 

Metabolism 

4-coumarate--CoA 
ligase 4CL1 [Lolium 
perenne] 

  ↓  ↓  

SCCCST3C04A05.g  
SS Cell Wall 

Metabolism 
GTP binding protein 
[Zea mays]      ↑ 

SCEQLB1066G04.g  

SS 
Cell Wall 

Metabolism 

putative mixed beta 
glucan synthase 
[Triticum aestivum] 

  ↓    

SCCCLR2C02H01.g  

SS 
Cell Wall 

Metabolism 

cellulose synthase 
catalytic subunit 12 
[Zea mays] 

 ↑  ↑  ↑ 
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SCEZLB1006G08.g  
SS Cell Wall 

Metabolism 
cellulase containing 
protein [Zea mays]   ↓    

SCQSLB1052E07.g  

SS 
Cell Wall 

Metabolism 

Pectinesterase PPE8B 
precursor, putative 
[Ricinus communis] 

  ↓    

SCRFLB1055E11.g  

SS 
Cell Wall 

Metabolism 

Putative xyloglucan 
endo-transglycosylase 
[Oryza sativa] 

↓      

SCEPFL3083G08.g  
SS Cell Wall 

Metabolism glycoside hydrolase  ↑     
SCMCRT2107D08.g  

SS Cell Wall 
Metabolism 

beta-expansin 3 [Zea 
mays]     ↓  

SCRURT2008D11.g  

SS 
Cell Wall 

Metabolism 

putative exohydrolase 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

↓  ↓  ↓  

SCRLRZ3042H12.g  

SS 
Cell Wall 

Metabolism 

glucan endo-1,3-beta-
glucosidase GVI 
precursor [Zea mays] 

    ↓  

SCCCLR1065A10.g  
SS Cell Wall 

Metabolism 
beta-expansin 1a [Zea 
mays]     ↓  

SCMCRZ3065A12.g  

SS 
Cell Wall 

Metabolism 

glycosyltransferase 
family-37 [Populus 
trichocarpa] 

  ↓   ↓ 

SCRLAD1041D10.g  
SS Cell Wall 

Metabolism 
polygalacturonase [Zea 
mays]   ↓    

SCAGRT2041D06.g  
SS Cell Wall 

Metabolism      ↓   
SCRUFL1120E02.g  

SS Cell Wall 
Metabolism 

polygalacturonase [Zea 
mays]    ↓   

SCJLST1020H07.g  

SS 
Cell Wall 

Metabolism 

xyloglucan endo-
transglycosylase/hydrol
ase [Zea mays] 

  ↓    

SCEPLR1008A11.g  

SS Cytoskeleton 
and Vesicle  
Transport   

↓      

SCEPAM1018H01.g  

SS Cytoskeleton 
and Vesicle  
Transport 

kinesin, putative 
[Ricinus communis] 

↓      

SCCCRZ1C01E04.g  

SS Cytoskeleton 
and Vesicle  
Transport 

kinesin heavy chain 
[Zea mays] 

↓    ↓  

SCUTAM2010G10.g  

SS Cytoskeleton 
and Vesicle  
Transport kinesin-1 [Zea mays] 

↓    ↓  

SCACLR1127F03.g  

SS Cytoskeleton 
and Vesicle  
Transport 

kinesin heavy chain, 
putative [Ricinus 
communis] 

↓  ↓  ↓  

SCCCRZ1001D08.g  

SS Cytoskeleton 
and Vesicle  
Transport 

tubulin--tyrosine ligase-
like protein 12 [Zea 
mays] 

   ↑   

SCBFLR1026D01.g  

SS Cytoskeleton 
and Vesicle  
Transport 

tubulin beta chain 
[Populus trichocarpa] > 

↓  ↓  ↓  

SCUTAM2010B06.g  

SS Cytoskeleton 
and Vesicle  
Transport 

Formin-like protein 16; 
AltName: Full=OsFH16 

     ↓ 
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SCJFRZ1006G03.g  

SS Cytoskeleton 
and Vesicle  
Transport 

tubulin alpha-3 chain 
[Zea mays] 

↓  ↓    

SCSBHR1051G06.g  

SS Cytoskeleton 
and Vesicle  
Transport 

myosin VIII ZMM3 [Zea 
mays] 

   ↓   
SCJFRZ2006C07.g  

SS 
Development RALFL33 [Zea mays]  ↑     

SCCCSD2001A06.g  

SS 

Development 

RPT2, putative, 
expressed [Oryza 
sativa (japonica 
cultivar-gro↑)] 

   ↓  ↑ 

SCUTRZ2024D01.g  
SS Lipid 

Metabolism     ↓    
SCUTLR2030B03.g  

SS Lipid 
Metabolism        ↓ 

SCJFRT1007H07.g  
SS Lipid 

Metabolism 
lipoxygenase [Zea 
mays]   ↓   ↓ 

SCQGRT3045B08.g  
SS Lipid 

Metabolism 
lipoxygenase [Zea 
mays]   ↓   ↓ 

SCSGLR1084F11.g  

SS 

Lipid 
Metabolism 

calmodulin-binding 
heat-shock protein, 
putative [Ricinus 
communis] 

  ↓    

SCCCLB1021F07.g  
SS Lipid 

Metabolism lipase [Zea mays]   ↓    
SCJFRT1008C09.g  

SS Lipid 
Metabolism 

fatty acid elongase [Zea 
mays]   ↓    

SCEPRT2047F02.g  
SS Lipid 

Metabolism 
phytoene synthase2 
[Zea mays] ↓   ↓   

SCCCST1005A12.g  

SS 
Lipid 

Metabolism 

hypothetical protein 
SORBIDRAFT_10g002
990 [Sorghum bicolor] 

   ↓   

SCMCRT2089G02.g  
SS Lipid 

Metabolism     ↓ ↓  ↓ 

SCJLLR2013B12.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

DNA replication 
licensing factor MCM3 
homolog 3 

↓      

SCEPRZ3046D03.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

DNA polymerase I [Zea 
mays] 

   ↑   

SCJFLR1017D02.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

60S ribosomal protein 
L17 [Zea mays] 

↓      

SCVPCL6042D02.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

dnaJ subfamily B 
member 5 [Zea mays] 

   ↓   

SCCCSB1002H04.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material TOC1b [Zea mays] 

  ↑    

SCSFST1067B02.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

actin depolymerizing 
factor [Zea mays] 

    ↓  

SCRUFL1020E08.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

putative DNA gyrase 
subunit [Oryza sativa 
Japonica Gro↑] 

   ↑   

SCUTLR1037G02.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

DNA (cytosine-5)-
methyltransferase 3 
[Zea mays] 

↓      
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SCQGAM2026A07.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

exonuclease, putative 
[Ricinus communis] 

↓      

SCCCFL3002D01.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material   

   ↑   

SCRURT3061C01.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

endonuclease 
[Hordeum vulgare 
subsp. vulgare] 

     ↓ 

SCEZLB1012E09.g  

SS 
Maintenance 

of Genetic 
Material 

ZF-HD protein 
dimerisation region 
containing protein [Zea 
mays] 

↓      

SCVPLR2027D09.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material   

     ↓ 

SCVPRT2080F12.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material   

↓      

SCQGAM1048F02.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material   

  ↑ ↑   

SCEZRZ3095B02.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

chromatin remodeling 
complex subunit 
[Populus trichocarpa] 

    ↑  

SCSGFL4032A10.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material   

   ↑   

SCVPFL1140D05.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material   

↓      

SCUTLR2008G03.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

histone H2A [Zea 
mays] 

↓     ↓ 

SCCCLR2001D01.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

HIS4; DNA binding 
[Arabidopsis thaliana] 

↓  ↓    

SCCCRZ2C03C04.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

histone H2A [Zea 
mays] 

↓  ↓    

SCCCLR2004A05.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

Histone H3c [Culex 
quinquefasciatus] 

↓      

SCBFST3135H08.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

histone H2A [Zea 
mays] 

  ↓    

SCCCLR2001D10.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

Histone H3c [Culex 
quinquefasciatus] 

↓      

SCRLCL6031D10.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

pseudouridylate 
synthase [Zea mays] 

   ↑   

SCCCLB1002E02.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material   

↓  ↓  ↓  

SCUTAM2005C10.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

putative thiamine 
biosythesis protein 
ThiC [Poa secunda] 

↑  ↑ ↑  ↓ 
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SCEZLB1012C10.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

soluble inorganic 
pyrophosphatase 
[Papaver rhoeas] 

   ↓   

SCVPRZ3031A04.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material   

↓      

SCVPHR1090D08.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

minichromosome 
maintenance protein 
[Zea mays] 

↓      

SCAGLR1064G03.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

CDT1a protein [Zea 
mays] 

    ↓  

SCMCLR1125B04.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

origin recognition 
complex subunit 6 [Zea 
mays] 

↓    ↓  

SCRLFL4102C08.g  

SS 
Maintenance 

of Genetic 
Material 

DNA replication 
licensing factor MCM5, 
putative [Ricinus 
communis] 

↓      

SCVPRT2075A05.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material   

   ↑   

SCQSHR1022A01.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material   

↓      

SCCCLR1022A08.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material   

   ↑   

SCAGLR2018B05.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

60S ribosomal protein 
L29 [Zea mays] 

↓      

SCACLR1036A01.g  

SS 
Maintenance 

of Genetic 
Material 

h/ACA 
ribonucleoprotein 
complex subunit 2 [Zea 
mays] 

   ↑   

SCMCAM2081H03.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

ribosomal protein S13 
[Zea perennis] 

   ↓   

SCEZLB1005B10.g  

SS 
Maintenance 

of Genetic 
Material 

RNA recognition motif 
family protein, 
expressed [Oryza 
sativa 

    ↑  

SCQGLR1019C03.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material   

↑    ↑  

SCEPLR1051G01.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material   

   ↑   

SCRLLB2031A09.g  

SS 
Maintenance 

of Genetic 
Material 

RNA recognition motif 
family protein, 
expressed [Oryza 
sativa 

    ↑  

SCCCLR1077E03.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material   

↓  ↓  ↓  

SCJFRT1059F04.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

ccr4-associated factor, 
putative [Ricinus 
communis] 

↑ ↓     
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SCEQRT1030C08.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

translin [Zea mays] 
>gb|ACG36558.1| 
translin [Zea mays] 

   ↑   

SCJLRZ1024C09.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

putative RNase [Oryza 
sativa Japonica Gro↑] 

↓      

SCCCCL5003D05.g  

SS 
Maintenance 

of Genetic 
Material 

h/ACA 
ribonucleoprotein 
complex subunit 1-like 
protein 1 [Zea mays] 

   ↑   

SCMCCL6051F09.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

Prp18 domain, putative 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

↑ ↑  ↓ ↑ ↑ 

SCEQLR1007G09.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

single-strand binding 
protein [Zea mays] 

   ↑   

SCCCLR1C02F08.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

replication protein A 32 
kDa subunit [Zea mays] 

↓      

SCSGFL5C07A08.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

DNA topoisomerase 
family [Brachypodium 
distachyon] 

   ↑   

SCJFRZ1006B02.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

high mobility gro↑ 
family [Populus 
trichocarpa] 

↓  ↓  ↓  

SCEZAM2031E09.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

Deoxyuridine 5'-
triphosphate 
nucleotidohydrolase, 

↓  ↓  ↓  

SCCCST1008B08.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

ribonucleoprotein A 
[Zea mays] 

  ↑ ↑   

SCVPAM1059B06.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material   

   ↑   

SCRURT2005G01.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

ATP binding protein 
[Zea mays] 

   ↑   

SCRFAM1028B07.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

jmjC domain containing 
protein, expressed 
[Oryza sativa 

↓      

SCCCCL5004A02.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material   

↑ ↑   ↑ ↑ 

SCJLRZ1026F04.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

gro↑ II intron splicing 
factor CRS1-related 

   ↑   

SCBGLR1114D02.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material   

↓      

SCEPRZ1010C09.g  

SS 
Maintenance 

of Genetic 
Material 

pentatricopeptide 
repeat-containing 
protein, putative 
[Ricinus communis] 

   ↑   

SCJLRZ1027F12.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material   

 ↓     

SCCCLB1002C04.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material Nucleolar protein NOP5 

   ↑   
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SCSBFL1045F02.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

peptide chain release 
factor 1 [Zea mays] 

     ↑ 

SCCCCL7C04H12.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material   

    ↑  

SCSGAD1144F05.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

DNA polymerase 
epsilon subunit 2 [Zea 
mays] 

↓      

SCBFRZ2050A05.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

Full=Histone 
deacetylase HDT1 

   ↑   

SCVPRZ2036F02.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

replication protein A1 
[Zea mays] 

↓  ↓  ↓  

SCBFLR1026B07.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material nucleolar protein Nop56 

   ↑   

SCBFSD1038H02.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

plastid RNA 
polymerase sigma 
factor [Sorghum bicolor] 

↑      

SCSGLV1009H10.b  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material 

extracellular 
ribonuclease LE 
precursor [Zea mays] 

 ↑     

SCUTLR1037B11.g  

SS Maintenance 
of Genetic 
Material   

    ↑  

SCSGLR1025D03.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

dnaJ-like protein [Zea 
mays] 

↑  ↑ ↑   

SCEPSD1069D02.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

calreticulin-like protein 
[Cenchrus ciliaris] 

   ↓ ↑  

SCCCHR1003H09.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation   

  ↑ ↑   

SCCCRZ3003F07.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

heat shock protein 90 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

   ↓   

SCRLLR1038B09.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

heat shock 70 kDa 
protein 1 [Zea mays] 

↑    ↑  

SCCCLR2004G08.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation chaperonin [Zea mays] 

↑    ↑  

SCCCLR2001C04.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

17.5 kDa class II heat 
shock protein [Zea 
mays] 

↑   ↓ ↑ ↑ 

SCEQLR1092B09.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

17.4 kDa class I heat 
shock protein 3 [Zea 
mays] 

  ↓    

SCRUFL3060E12.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

17.4 kDa class I heat 
shock protein 3 [Zea 
mays] 

  ↓    

SCRUFL3061B03.g  

SS 
Modification 
and Protein 
Degradation 

17 kDa class I small 
heat shock protein 
[Hordeum vulgare 
subsp. vulgare] 

  ↓ ↓   
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SCJFLR1013F11.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation   

↓      

SCCCLR1070B03.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

AAA-type ATPase 
family protein 
[Arabidopsis thaliana] 

    ↑  

SCMCRT2087B02.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation cystatin6 [Zea mays] 

 ↓     

SCEPLR1051B11.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

DnaJ-like protein 
[Nicotiana tabacum] 

↑    ↑  

SCCCRZ2001E09.g  

SS 
Modification 
and Protein 
Degradation 

serine 
carboxypeptidase, 
putative [Ricinus 
communis] 

↑    ↑  

SCCCCL4005G05.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

heat shock protein26 
[Zea mays] 

↑ ↑ ↓  ↑  

SCCCST3C11C04.g  

SS 
Modification 
and Protein 
Degradation 

23.5 kDa heat-shock 
protein [Triticum 
turgidum subsp. 
dicoccoides] 

↑    ↑  

SCSFAD1108D10.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

heat stress transcription 
factor [Oryza 
longistaminata] 

     ↓ 

SCAGLR1043F02.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

HSP70 [Triticum 
aestivum] 

↑  ↓ ↓ ↑ ↑ 

SCCCCL3120G07.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

heat shock protein 70-3 
[Nicotiana tabacum] 

↑   ↓ ↑  

SCSFRT2069E03.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

thiol protease SEN102 
[Zea mays] 

    ↓  

SCRFLR2037A12.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

type II metacaspase 
[Triticum aestivum] 

↑      

SCJFRZ2011B07.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation   

↓    ↓  

SCCCLB1023F09.g  

SS 
Modification 
and Protein 
Degradation 

cathepsin B-like 
cysteine protease 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

   ↑   

SCSBSD2029D04.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation CP12-1 [Zea mays] 

   ↑   

SCVPCL6038G12.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation   

↑    ↑  

SCVPLR2012C10.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

Ubiquitin-conjugating 
enzyme E2-17 kDa 

  ↓    

SCMCRZ3068D09.g  

SS 
Modification 
and Protein 
Degradation 

ETEA-like (expressed 
in T-cells and 
eosinophils in atopic 
dermatitis) protein 

     ↓ 
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SCRLLR1059F03.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

ubiquitin-conjugating 
enzyme, putative 
[Arabidopsis thaliana] 

   ↓   

SCSFSD1066G06.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

ubiquitin-protein ligase 
CIP8 [Zea mays] 

  ↓ ↓   

SCCCLR1078A10.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

Salt-tolerance protein, 
putative [Ricinus 
communis] 

   ↓  ↑ 

SCCCLR1C05E08.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

B-box zinc finger 
protein [Bambusa 
oldhamii] 

↑  ↓  ↑  

SCCCRZ2C03A12.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation   

   ↑   

SCEQLR1050H05.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

B-box zinc finger 
protein [Bambusa 
oldhamii] 

↑  ↑  ↑  

SCMCRZ3064F11.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

ring-H2 zinc finger 
protein [Zea mays] 

 ↓     

SCSBFL5022A10.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

peptidylprolyl 
isomerase, putative 
[Ricinus communis] 

  ↓  ↑  

SCJFRZ2009E12.g  

SS Modification 
and Protein 
Degradation 

subtilisin-like serine 
protease [Arabidopsis 
thaliana] 

   ↓   

SCACLR1127B12.g  

SS 
Modification 
and Protein 
Degradation 

Calreticulin family 
protein, expressed 
[Oryza sativa (japonica 
cultivar-gro↑)] 

   ↑   

SCCCCL2001H01.b  

SS 

Others 

aluminum-induced 
protein [Elaeis 
guineensis] 

↑    ↑  
SCCCCL1001D08.b  

SS 
Others      ↓  ↑ 

SCUTLR2015A11.g  
SS 

Others    ↑    ↑ 
SCCCLR1075B06.g  

SS 
Others    ↑    ↑ 

SCEQLR1092C09.g  
SS 

Others    ↑    ↑ 
SCSBAM1085B06.g  

SS 
Others      ↓   

SCRFSD2022A08.g  
SS 

Others   ↑     ↑ 
SCEPRZ3085B06.g  

SS 
Others calmodulin [Zea mays]  ↓     

SCEQLR1029C10.g  

SS 

Others 

calmodulin-related 
protein 2, touch-
induced [Zea mays] 

↑  ↓    

SCMCRT2107F05.g  
SS 

Others 
EF hand family protein 
[Zea mays] ↑      

SCRFHR1007F04.g  
SS 

Others 
calmodulin-like protein 
[Cenchrus ciliaris]   ↓    

SCACHR1035D09.g  

SS 

Others 

F-box domain 
containing protein [Zea 
mays] 

  ↓    

SCQGSB1142E06.g  
SS 

Others 
cyclin-like F-box [Zea 
mays]    ↓  ↑ 
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SCEQHR1078G11.g  

SS 

Others 

F-box domain 
containing protein [Zea 
mays] 

    ↓  

SCBGLR1117A10.g  

SS 

Others 

ATP-dependent Clp 
protease ATP-binding 
subunit clpA CD4B 

  ↑    

SCACLR1128F01.g  

SS 

Others 

microtubule-associated 
protein RP/EB family 
member 3 [Zea mays] 

↓  ↓  ↓  

SCUTAM2087F01.g  
SS 

Others 
folD bifunctional protein 
[Zea mays]    ↑   

SCRLLR1110H02.g  

SS 

Others 

4Fe-4S ferredoxin, iron-
sulfur binding protein 
[Zea mays] 

  ↑    

SCSBRZ2021A04.g  
SS 

Others 
ER33 protein [Zea 
mays]  ↓     

SCJFRT2054F10.b  
SS 

Others 
fatty acid elongase1 
[Zea mays]  ↑    ↑ 

SCVPLR2019F02.g  
SS 

Others 
defense-related protein 
[Zea mays]   ↓ ↓   

SCQGRT1044A07.g  
SS 

Others       ↓  

SCSGAD1006B03.g  

SS 

Others 

anthocyanidin 3-O-
glucosyltransferase 
[Zea mays] 

    ↓  

SCJFRT1007A11.g  
SS 

Others        ↓ 

SCCCAM1C09G11.g  

SS 

Others 

TPA: TPA_inf: class III 
HD-Zip III protein HB8 
[Zea mays] 

 ↑     

SCJFLR1017E09.g  
SS 

Others 
stachyose synthase 
[Zea mays] ↑    ↑ ↑ 

SCVPCL6042F02.g  
SS 

Others 
protein binding protein 
[Zea mays]   ↓    

SCVPRT2073H03.g  

SS 

Others 

putative ankyrin-kinase 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

 ↓     

SCEZAM1080A09.g  

SS 

Others 

ATP-dependent Clp 
protease proteolytic 
subunit 1 [Zea mays] 

   ↑   

SCQSAM2047G01.g  

SS 

Others 

ATP-dependent Clp 
protease proteolytic 
subunit 2 [Zea mays] 

   ↑   

SCSFAM1077D04.g  
SS 

Others   ↓      
SCRUFL1119E04.g  

SS 
Others       ↓  

SCBGRT1047G10.g  
SS 

Others   ↓    ↓  

SCCCRT2002G08.g  

SS 

Others 

N3 like protein, 
putative, expressed 
[Oryza sativa 

  ↑   ↓ 
SCCCLR1072D05.g  

SS 
Others   ↑  ↑  ↑  

SCVPCL6041F07.g  
SS 

Others 
integral membrane 
protein like [Zea mays]  ↓     

SCMCRT2085B01.g  
SS 

Others Remorin; ↓      
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SCCCST1008A02.g  

SS 

Others 

chloroplast purple acid 
phosphatase isoform c 
[Zea mays] 

   ↑   

SCVPFL3046E09.b  

SS 

Others 

purple acid 
phosphatase precursor 
[Zea mays] 

 ↓     
SCRLFL1010H02.g  

SS 
Others   ↓      

SCQSAM2047F11.g  
SS 

Others      ↑   
SCCCLR1048E03.g  

SS 
Others 

glucan water dikinase 
[Triticum aestivum]    ↑   

SCJLFL3013C05.g  

SS 

Others 

acid phosphatase 
[Arabidopsis lyrata 
subsp. lyrata] 

   ↓   

SCUTST3128B03.g  
SS 

Others 
harpin binding protein 1 
[Triticum aestivum]   ↓  ↑  

SCSGHR1070E01.g  

SS 

Others 

too many mouths 
protein precursor [Zea 
mays] 

    ↓  

SCQGST3126A12.g  

SS 

Others 

Phytoene 
dehydrogenase, 
putative [Ricinus 
communis] 

↑    ↑  

SCBFRT1071H10.g  
SS 

Others 
tropinone reductase 2 
[Zea mays]    ↓  ↑ 

SCQSRT2034D09.g  
SS 

Others    ↓    ↓ 

SCSFSB1106D06.g  

SS 

Others 

NADP-dependent 
oxidoreductase P2 [Zea 
mays] 

↑    ↑  

SCMCSD2059H07.g  
SS 

Others 
tropinone reductase 2 
[Zea mays]      ↑ 

SCAGLR1043F07.g  

SS 

Others 

putative brown 
planthopper-induced 
resistance protein 1 
[Oryza sativa Japon 

  ↑ ↑ ↑  

SCRFLR2038H01.g  
SS 

Others      ↓   
SCQSLR1018D09.g  

SS 
Others    ↑    ↑ 

SCQSLR1090F02.g  
SS 

Others     ↓   ↓ 

SCJFRT1010E08.g  

SS 

Others 

putative acyl 
transferase 6 [Triticum 
aestivum] 

 ↓ ↓   ↓ 
SCJFRT1010D11.g  

SS 
Others    ↓ ↓    

SCMCAM2081D02.g  

SS 

Others 

ATALN (Arabidopsis 
allantoinase); 
allantoinase/ hydrolase 
[Arabidopsis thaliana 

↓    ↓  

SCEZAD1C03H05.g  

SS 

Others 

zinc finger C-x8-C-x5-
C-x3-H type family 
protein [Zea mays] 

    ↑  
SCCCCL3080E04.b  

SS 
Others      ↑   
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SCCCCL3003H05.b  

SS 

Others 

S-adenosylmethionine 
decarboxylase 
[Saccharum hybrid 
cultivar Funong 95-170 

↑      

SCQGHR1010A06.g  

SS 

Others 

zinc finger protein, 
putative [Ricinus 
communis] 

↓      
SCCCRZ2C03G12.g  

SS 
Others       ↓  

SCRURT2008C08.g  
SS 

Others       ↓  

SCCCLR1048F06.g  

SS 

Others 

phospholipid transfer 
protein 1 [Zea 
diploperennis] 

     ↑ 

SCSGST1068B03.g  

SS 

Others 

putative GTP-binding 
protein [Oryza sativa 
Japonica Gro↑] 

   ↑   

SCCCRZ1002F05.g  

SS 

Others 

EF-hand Ca2+-binding 
protein CCD1 [Zea 
mays] 

↑      
SCJFAM1065H10.g  

SS 
Others      ↑   

SCJLAM1064B06.g  
SS 

Others 
LR34 [Triticum 
aestivum]     ↑  

SCJLRT2052F02.g  
SS 

Others   ↓    ↓  

SCEPAM2015E05.g  

SS 

Others 

Basic blue protein, 
putative [Ricinus 
communis] 

↓    ↓  

SCCCLR1080E02.g  

SS 

Others 

MutT/nudix protein-like 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

↑    ↑  
SCVPRZ2038C03.g  

SS 
Others        ↓ 

SCBGLR1114H02.g  
SS 

Others 
blue copper protein 
[Zea mays] ↓      

SCQGLR2025B01.g  
SS 

Others 
L-ascorbate oxidase 
[Zea mays]  ↑     

SCMCLR1032E12.g  
SS 

Others      ↓   

SCSFAM1075C01.g  

SS 

Others 

Kelch-like protein 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

  ↑    

SCQGST1033F08.g  

SS 

Others 

transcriptional activator, 
putative, expressed 
[Oryza sativa 

     ↑ 

SCCCLB1C06D11.g  
SS 

Others 
FK506-binding protein 
39 kDa [Zea mays]    ↑   

SCEZLB1007H11.g  
SS 

Others 
roothairless 3 [Zea 
mays]      ↓ 

SCRFHR1006G03.g  
SS 

Others 
chemocyanin [Zea 
mays] ↑      

SCEZRZ1014A04.g  
SS 

Others   ↑  ↑  ↑  

SCSGRT2063H06.g  

SS 

Others 

teosinte glume 
architecture 1 [Zea 
diploperennis] 

↓    ↓  

SCMCAM2083F04.g  

SS 

Others 

C2H2 zinc finger 
protein [Triticum 
aestivum] 

↑      
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SCQGAM2028C12.g  
SS 

Others 
fizzy-related protein 
[Zea mays] ↓    ↓  

SCEZLB1013D07.g  

SS 

Others 

glucan endo-1,3-beta-
glucosidase 3 [Zea 
mays] 

↓    ↓  

SCEQRT2029H09.g  

SS 

Others 

EF hand family protein, 
expressed [Oryza 
sativa (japonica 
cultivar-gro↑)] 

 ↓    ↓ 

SCEZAM2058D02.g  

SS 

Others 

putative ribonucleotide 
reductase R2 [Oryza 
sativa Japonica Gro↑] 

↓  ↓    

SCAGLR1043A02.g  
SS 

Others     ↓   ↓ 
SCCCCL3001C02.b  

SS 
Others 

oleosin 16 kDa [Zea 
mays]      ↑ 

SCCCCL4011C08.g  

SS 

Others 

pentatricopeptide 
repeat protein PPR868-
14 [Zea mays] 

   ↑   

SCCCCL5071H07.g  

SS 

Others 

Calcyclin-binding 
protein, putative 
[Ricinus communis] 

     ↑ 
SCCCCL6002B03.g  

SS 
Others      ↑   

SCEPCL6023E10.g  
SS 

Others 
EH-domain-containing 
protein 1 [Zea mays] ↓    ↓  

SCACLR1036D09.g  
SS 

Others   ↓  ↓  ↓  
SCJFRZ2012A04.g  

SS 
Others 

splicing factor U2af 38 
kDa subunit [Zea mays]     ↑  

SCCCLR2C01A06.g  

SS 

Others 

pollen signalling protein 
with adenylyl cyclase 
activity [Zea mays] 

↑      

SCVPCL6045B09.g  

SS 

Others 

DNA methyltransferase 
1-associated protein 1 
[Zea mays] 

    ↑  

SCSBLB1032F01.g  
SS 

Others   ↑   ↓ ↑  

SCMCRT2103C07.g  

SS 

Others 

acidic leucine-rich 
nuclear phosphoprotein 
32 family member A 
[Zea mays] 
>gb|ACG48927.1| 
acidic leucine-rich 
nuclear phosphoprotein 
32 family member A 
[Zea mays] 

   ↑   

SCAGLR1021F10.g  
SS 

Others     ↑    
SCCCHR1004C05.g  

SS 
Others     ↑ ↑   

SCQSLR1089D04.g  
SS 

Others   ↓    ↓  

SCEQHR1079G09.g  

SS 

Others 

DT-related protein 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

 ↑    ↑ 

SCEZLB1013G06.g  
SS 

Others 
ankyrin protein kinase-
like [Zea mays]  ↓     
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SCJFHR1C03B08.g  
SS 

Others 
peptide transporter 
PTR2 [Zea mays]    ↓ ↓  

SCEZHR1048C09.g  

SS 

Others 

ATVPS11; binding / 
protein binding / 
transporter/ zinc ion 
binding [Arabidopsis 
thaliana] 
>gb|AAL32006.1|AF43
6824_1 
At2g05170/F5G3.7 
[Arabidopsis thaliana] 
>gb|AAD29055.1| 
expressed protein 
[Arabidopsis thaliana] 
>gb|AAO11614.1| 
At2g05170/F5G3.7 
[Arabidopsis thaliana] 

   ↓  ↓ 

SCACHR1035G08.g  
SS 

Others   ↓  ↓  ↓  

SCJFHR1C05C12.b  

SS 

Others 

pentatricopeptide 
repeat-containing 
protein [Arabidopsis 
lyrata subsp. lyrata] 

   ↑   

SCCCLR1065E11.g  
SS 

Others   ↑   ↑ ↑  
SCVPLR1028H01.g  

SS 
Others       ↓  

SCSGHR1066H07.g  

SS 

Others 

putative S-adenosyl-L-
methionine:jasmonic 
acid carboxyl 
methyltransferase 

   ↓   

SCSBRZ3122H10.g  
SS 

Others      ↓  ↓ 
SCCCLB1C04B12.g  

SS 
Others   ↓  ↓    

SCQSLB1049C11.g  
SS 

Others   ↑      

SCRULB1060G07.g  

SS 

Others 

PRLI-interacting factor 
L-like [Oryza sativa 
Japonica Gro↑] 

↑      

SCACLR1129G09.g  

SS 

Others 

F-box domain 
containing protein [Zea 
mays] 

   ↑   
SCCCLR1C11C06.g  

SS 
Others     ↓   ↓ 

SCACLR1128D05.g  
SS 

Others 
metal ion binding 
protein   ↓    

SCBGLR1023C10.g  
SS 

Others 
HAD-s↑erfamily 
hydrolase    ↓   

SCVPLR2012E12.g  
SS 

Others 
fiber expressed protein 
[Zea mays] ↓  ↓    

SCJFLR1056H07.g  

SS 

Others 

serine/threonine-protein 
kinase Haspin [Zea 
mays] 

↓  ↓    

SCCCRZ1C01E09.g  

SS 

Others 

flavonol 
sulfotransferase-like 
[Zea mays] 

  ↓  ↓ ↓ 
SCJLLR1011D09.g  

SS 
Others     ↓   ↓ 
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SCCCRZ1004C04.g  
SS 

Others      ↓   

SCJLLR1104H07.g  

SS 

Others 

phytocyanin-like 
arabinogalactan-protein 
[Gossypium hirsutum] 

↓  ↓  ↓  

SCVPLR2005C05.g  

SS 

Others 

electron carrier/ 
electron transporter/ 
iron ion binding protein 
[Zea mays] 
>gb|ACG27670.1| 
electron carrier/ 
electron transporter/ 
iron ion binding protein 
[Zea mays] 

   ↓   

SCQSLR1061C02.g  
SS 

Others 
rac GTPase activating 
protein [Zea mays] ↓  ↓  ↓  

SCRFLR1012G08.g  

SS 

Others 

selenium-binding 
protein-like [Oryza 
sativa Japonica Gro↑] 

 ↑    ↑ 
SCAGLR2018C04.g  

SS 
Others   ↑    ↑  

SCRULB1059F02.g  
SS 

Others 
brix domain-containing 
protein 1 [Zea mays]    ↑   

SCACLR2014F01.g  
SS 

Others 
farnesylated protein 2 
[Zea mays]  ↑    ↑ 

SCAGLR2011E12.g  
SS 

Others      ↑   

SCQGLR2010G05.g  

SS 

Others 

pentatricopeptide 
(PPR) repeat-
containing protein-like 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

  ↑  ↑  

SCQGLR2032E05.g  
SS 

Others 
cortical cell-delineating 
protein [Zea mays]   ↓    

SCBGRT1047A07.g  

SS 

Others 

glucan endo-1,3-beta-
glucosidase 3 precursor 
[Zea mays] 

↓      

SCEZLB1006E12.g  
SS 

Others alliin lyase [Zea mays]     ↓  
SCEQRT1031C12.g  

SS 
Others    ↓    ↓ 

SCJFRT1011E05.b  
SS 

Others 
ocs element-binding 
factor 1 [Zea mays]  ↑     

SCJFRT1058A06.g  

SS 

Others 

germin-like protein 7 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

 ↓    ↓ 

SCJFRT1060E10.g  

SS 

Others 

kelch repeat-containing 
F-box-like [Oryza sativa 
Japonica Gro↑] 

     ↓ 

SCJFRT1062H02.g  
SS 

Others 
Dihydroorotase 
[Medicago truncatula] ↓    ↓  

SCBGAD1028H11.g  
SS 

Others 
metalloendoproteinase 
1 [Zea mays]   ↓    

SCQGRT1040C08.g  
SS 

Others 
chemocyanin [Zea 
mays]     ↓  

SCEQRT2026A06.g  
SS 

Others 
blight-associated 
protein p12 [Zea mays]      ↑ 
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SCEPRT2043H06.g  

SS 

Others 

WRKY69 - s↑erfamily of 
TFs having WRKY and 
zinc finger domains 
[Zea mays] 

↑  ↓    

SCEQRT2098E08.g  
SS 

Others       ↓  

SCJLRT1023A03.g  

SS 

Others 

glycoside transferase, 
six-hairpin, subgro↑ 
[Zea mays] 

  ↓    

SCEPLR1051B04.g  
SS 

Others 
rat frizzled homolog1 
[Zea mays]  ↑     

SCJFRT2059E07.g  
SS 

Others    ↓    ↓ 
SCEZLB1008A12.g  

SS 
Others   ↓      

SCRURT2013H02.g  
SS 

Others      ↑   
SCEPRZ1009A03.g  

SS 
Others GDU1 [Zea mays]   ↑    

SCBFRZ2017G05.g  

SS 

Others 

multicopper oxidase, 
putative [Ricinus 
communis] 

    ↓  

SCCCRZ1004G06.g  

SS 

Others 

Probable protein 
arginine N-
methyltransferase 4.2 

   ↑   

SCVPRZ2042C04.g  
SS 

Others 
ubiquitin-protein ligase, 
putative    ↓  ↓  

SCACLR2022B05.g  

SS 

Others 

transferase, transferring 
glycosyl gro↑s [Zea 
mays] 

     ↓ 

SCCCCL3003E12.b  

SS 

Others 

dynein light chain LC6, 
flagellar outer arm [Zea 
mays] 

  ↑    

SCJFRT1005C11.g  

SS 

Others 

leucoanthocyanidin 
dioxygenase [Zea 
mays] 

     ↑ 
SCEPRZ3045C08.g  

SS 
Others    ↓     

SCRFLR1034D04.g  
SS 

Others     ↓    

SCCCRZ2C04F06.g  

SS 

Others 

phi-1-like phosphate-
induced protein [Zea 
mays] 

↓      
SCJFRZ3C08E05.g  

SS 
Others    ↓    ↓ 

SCJLRZ3077F12.g  

SS 

Others 

undecaprenyl 
pyrophosphate 
synthetase [Zea mays] 

  ↓    

SCMCRZ3067A10.g  
SS 

Others 
NPKL1 [Oryza sativa 
Indica Gro↑]    ↓   

SCMCRZ3068G10.g  

SS 

Others 

galactosyltransferase 
family-like protein 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

  ↓    

SCVPRZ2035A03.g  
SS 

Others 
putative MtN21 [Oryza 
sativa Japonica Gro↑]      ↑ 

SCJFRZ2025E01.g  
SS 

Others        ↓ 
SCJLLR1011G11.g  

SS 
Others 

nudix hydrolase 8 [Zea 
mays]      ↓ 
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SCEZLB1013B06.g  
SS 

Others   ↓      
SCEZLB1008G11.g  

SS 
Others 

calmodulin binding 
protein [Zea mays]    ↑   

SCQGSB1140F12.g  

SS 

Others 

pollen signalling protein 
with adenylyl cyclase 
activity [Zea mays] 

↑      

SCJLRT2049D05.g  
SS 

Others 
heme-binding protein 2 
[Zea mays] ↑      

SCJFST1048A08.g  

SS 

Others 

putative ribosomal RNA 
apurinic site specific 
lyase [Oryza sativa 

     ↑ 

SCVPRT2080B07.g  
SS 

Others 
thaumatin-like protein 
[Zea mays]     ↓ ↓ 

SCCCLR1C01C08.g  
SS 

Others      ↑   
SCMCST1058A02.g  

SS 
Others 

Amine oxidase 
[Medicago truncatula]   ↓    

SCCCLR1070B06.g  
SS 

Others   ↑    ↑  
SCSGST1072A08.g  

SS 
Others     ↓    

SCBFST3133G05.g  

SS 

Others 

NDF1 (NDH-
DEPENDENT CYCLIC 
ELECTRON FLOW 1) 

 ↓    ↓ 

SCUTST3084C11.g  
SS 

Others 
laccase, putative 
[Ricinus communis]  ↑  ↑  ↑ 

SCCCCL4015E04.g  
SS 

Others    ↓    ↓ 

SCVPRT2073F12.g  

SS 

Others 

ATP-dependent Clp 
protease ATP-binding 
subunit precursor [ 

     ↓ 

SCRUFL1018F04.g  

SS 

Others 

amidase, 
hydantoinase/carbamoy
lase family protein, 
expressed [Oryza 
sativa 

    ↓  

SCAGFL1090D09.g  
SS 

Others   ↓      
SCRULB1058B07.g  

SS 
Others   ↓    ↓  

SCSBFL1038F08.g  
SS 

Others anther ear1 [Zea mays]     ↓  
SCSBFL1039F08.g  

SS 
Others   ↑    ↑  

SCMCCL6054D04.g  
SS 

Others      ↑   
SCBGFL4055H04.g  

SS 
Others   ↓      

SCCCCL3140B05.g  
SS 

Others   ↑    ↑  

SCBGLR1023B11.g  

SS 

Others 

lysine-specific histone 
demethylase 1 [Zea 
mays] 

 ↓     

SCRLAD1097A09.g  
SS 

Others 
RNA binding protein 
[Zea mays] ↓      

SCRLSB1044E01.g  
SS 

Others   ↑      
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SCRLFL4029G02.g  
SS 

Others 
PCF2 [Oryza sativa 
Japonica Gro↑]   ↓    

SCRFAD1120B10.g  

SS 

Others 

aspartate-
semialdehyde 
dehydrogenase [Zea 
mays] 

   ↑   

SCACLR1132D10.g  
SS 

Others 
calcium sensing 
receptor [Zea mays] ↑  ↓ ↓ ↑  

SCUTHR1065C09.g  
SS 

Others 
syntaxin-related protein 
KNOLLE [Zea mays] ↓  ↓  ↓  

SCJLLR1107G06.g  
SS 

Others    ↓ ↓  ↓ ↓ 
SCRUFL3066D03.g  

SS 
Others RHM1 [Zea mays] ↓  ↓    

SCSGFL4C06G01.g  

SS 

Others 

myb transcription factor 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

  ↓ ↓   

SCSBFL5022B09.g  

SS 

Others 

pentatricopeptide 
(PPR) repeat-
containing protein 
[Arabidopsis thaliana] 

   ↑   

SCEZRZ1012E01.g  
SS 

Others   ↓      
SCSBFL4013C01.b  

SS 
Others 

subtilisin-like protease 
[Triticum aestivum]  ↓   ↓  

SCSGAD1007F07.b  
SS 

Others   ↑    ↑  
SCQGFL4079E03.g  

SS 
Others        ↓ 

SCSFFL4081G02.g  
SS 

Others 
uclacyanin-2 [Zea 
mays] ↓  ↓  ↓  

SCEZFL5083E02.g  

SS 

Others 

folate/biopterin 
transporter family 
protein [Zea mays] 

   ↓   
SCACSB1121E05.g  

SS 
Others        ↓ 

SCEQAM1044G07.g  

SS 

Others 

pentatricopeptide 
repeat-containing 
protein [Arabidopsis 
lyrata subsp. lyrata] 

   ↑   

SCVPFL1133H05.g  
SS 

Others      ↓   
SCJLFL4099D04.g  

SS 
Others 

rac GTPase activating 
protein [Zea mays] ↓  ↓  ↓  

SCBGSB1025F02.g  

SS 

Others 

hydrolase, hydrolyzing 
O-glycosyl compounds 
[Zea mays] 

    ↓  

SCEZLB1007F05.g  

SS 

Others 

chaperone clpb, 
putative [Ricinus 
communis] 

↑    ↑  

SCQGRT1038H03.g  
SS 

Others 
receptor protein kinase-
like protein [Zea mays]     ↓  

SCCCCL5004D07.g  
SS 

Others      ↓   
SCCCLB2009F12.g  

SS 
Others      ↑   

SCVPCL6046A02.g  
SS 

Others   ↑    ↑  
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SCRURT3061D05.g  
SS 

Others 
DNA binding protein 
[Zea mays] ↓  ↓  ↓  

SCCCSD1003E06.g  
SS 

Others 
thaumatin-like protein 
[Zea mays]      ↑ 

SCRFSD2021B06.g  
SS 

Others 
dihydroflavonol-4-
reductase [Zea mays]   ↓    

SCCCRT1002G01.g  
SS 

Others Protein SSM1    ↓   ↓ 
SCBGSD1049B03.g  

SS 
Others     ↓ ↓   

SCBFSD2038A07.g  
SS 

Others    ↑     

SCSGLV1007A08.g  

SS 

Others 

chloroplast RelA 
homologue 2 [Oryza 
sativa Japonica Gro↑] 

   ↓   
SCEPSD1005H05.g  

SS 
Others    ↓     

SCCCFL1097D02.g  
SS 

Others        ↑ 

SCEZRZ1016E06.g  

SS 

Others 

putative disease related 
protein 2 [Oryza sativa 
Japonica Gro↑] 

    ↑  

SCRLLB2032D09.g  
SS 

Pathogenicity  
thionin like protein 
[Nicotiana tabacum]  ↓    ↓ 

SCQGRT1040E10.g  

SS 

Pathogenicity  

HS1-like protein 
[Saccharum hybrid 
cultivar R570] 

 ↓    ↓ 

SCJLRT1023E06.g  
SS 

Pathogenicity  
beta 1,3 glucanase 
[Zea mays      ↑ 

SCEPRT2044A09.g  
SS 

Pathogenicity  SRC2    ↓   

SCEQRT2091D12.g  

SS 

Pathogenicity  

pathogenesis-related 
protein 4 [Triticum 
monococcum] 

 ↓     

SCEZRT2015C02.g  
SS 

Pathogenicity  
Pathogen-related 
protein   ↓    

SCBFRZ2017B11.g  
SS 

Pathogenicity        ↓  
SCCCRT3001A02.g  

SS 
Pathogenicity  

chitinase [Zea mays 
subsp. parviglumis]      ↑ 

SCAGCL6013C08.g  

SS 

Pathogenicity  

pathogenesis-related 
protein 4 [Triticum 
monococcum] 

 ↓     
SCRURT3064D10.g  

SS 
Pathogenicity      ↓    

SCMCCL6051D02.g  
SS 

Pathogenicity  
elicitor-responsive 
protein 1 [Zea mays]  ↓     

SCEQSD2075C07.g  
SS Photosynthesi

s  
PGR5-LIKE A 
[Arabidopsis thaliana] ↑  ↑  ↑  

SCJLHR1027A10.g  
SS Photosynthesi

s    ↑  ↑    
SCJLLR1102C07.g  

SS Photosynthesi
s     ↓    ↓ 

SCRLRZ3116C08.g  
SS Photosynthesi

s  
Nitrate reductase 
[NAD(P)H]      ↓ 

SCAGLR1043A06.g  
SS Photosynthesi

s  
chlorophyll a-b binding 
protein 8 [Zea mays] ↑    ↑  

SCUTST3086G11.g  
SS Photosynthesi

s  
chlorophyll a-b binding 
protein 8 [Zea mays] ↑    ↑  
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SCJLST1022G06.g  
SS Photosynthesi

s  
photosystem II 
subunit29 [Zea mays]     ↑  

SCCCST1002F06.g  
SS Photosynthesi

s  
chlorophyll a-b binding 
protein 8 [Zea mays] ↑    ↑  

SCSFST3077H01.g  
SS Photosynthesi

s  
chlorophyll a-b binding 
protein [Zea mays] ↑    ↑  

SCEPRZ3047C10.g  

SS 
Photosynthesi

s  

ATP synthase F1, delta 
subunit family protein 
[Zea mays] 

↑      

SCCCLR1066F05.g  

SS 

Photosynthesi
s  

ferredoxin-3 
[Saccharum hybrid 
cultivar Funong 95-
1702] 

    ↑  

SCEQRT1024E08.g  
SS Photosynthesi

s  
cytochrome b5 [Zea 
mays]  ↓     

SCMCLR1122E10.g  

SS 
Photosynthesi

s  

NADPH--cytochrome 
P450 reductase [Zea 
mays] 

  ↓    

SCJLRZ1024A03.g  

SS 

Photosynthesi
s  

cytochrome P450 
monooxygenase 
CYP704G7 [Medicago 
truncatula] 

   ↑   

SCAGLR1043B10.g  

SS 
Photosynthesi

s  

flavonoid 3-
monooxygenase [Zea 
mays] 

 ↑     

SCQGST1033H02.g  

SS 
Photosynthesi

s  

cytochrome P450 
CYP72A28v2 [Zea 
mays] 

  ↓    

SCACLR1129A11.g  

SS 
Photosynthesi

s  

photosystem I reaction 
center subunit N [Zea 
mays] 

  ↓    

SCCCLR1C03B07.g  

SS 
Photosynthesi

s  

23kDa polypeptide of 
photosystem II [Oryza 
sativa Indica Gro↑] 

    ↑  

SCJFLR1073E07.g  
SS Photosynthesi

s  
photosystem II3 [Zea 
mays] ↑      

SCUTLR2008B06.g  
SS Photosynthesi

s  
photosystem I reaction 
center6 [Zea mays]  ↑    ↑ 

SCQGLR1085G01.g  

SS 
Photosynthesi

s  

photosystem I reaction 
center subunit V [Zea 
mays] 

↑      

SCJFRT2054G08.g  

SS 
Photosynthesi

s  

NADPH--cytochrome 
P450 reductase [Zea 
mays] 

  ↓    

SCQGLR2025H03.g  
SS Photosynthesi

s  
Geranylgeranyl 
diphosphate reductase     ↑  

SCJFRZ2032B09.g  
SS Photosynthesi

s  
cytochrome P450 
CYP74A18 [Zea mays]   ↓   ↓ 

SCCCLR2C02D12.g  

SS 
Photosynthesi

s  

light harvesting 
chlorophyll a/b binding 
protein5 [Zea mays] 

↑      

SCSBSD1058E09.g  
SS Photosynthesi

s  
early light-induced 
protein [Zea mays]   ↓ ↓  ↑ 

SCBGLR1044D06.g  

SS 
Photosynthesi

s  

ribulose bisphosphate 
carboxylase/oxygenase 
activase 

   ↓   



Anexo I 

 

 

212 

SCCCRT2002H08.g  

SS 

Redox 

APx3 - Peroxisomal 
Ascorbate Peroxidase 
[Zea mays] 

 ↑     

SCRFLB2060E04.g  
SS 

Redox 
protein disulfide 
isomerase [Zea mays] ↑ ↑   ↑  

SCVPRT2081C04.g  
SS 

Redox 
GST6 protein [Elaeis 
guineensis]  ↓     

SCJLRZ1027G11.g  
SS 

Redox 
IN2-1 protein [Zea 
mays]   ↓    

SCCCLR1048D04.g  

SS 

Redox 

glutathione 
transferase5 [Zea 
mays] 

↑    ↑  

SCCCCL5002F03.g  
SS 

Redox 
cytochrome P450 
CYP94C20 [Zea mays]   ↓   ↓ 

SCJFRZ2031B11.g  

SS 

Redox 

cinnamate 4-
hydroxylase [Bambusa 
oldhamii] 

    ↓  

SCBFLR1005H06.g  

SS 

Redox 

cytochrome P450 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

   ↑  ↓ 

SCEPFL4180E10.g  
SS 

Redox 
hydroperoxide lyase1 
[Zea mays]    ↑   

SCVPRZ3030D01.g  
SS 

Redox 
cytochrome P450 
CYP714B3 [Zea mays]      ↓ 

SCEPAM2056G07.g  

SS 

Redox 

putative peroxidase 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

↓  ↓  ↓  

SCEZRT2019F10.g  
SS 

Redox 
peroxidase 1 [Zea 
mays]    ↓   

SCCCCL2001D02.b  
SS 

Redox 
peroxidase 1 [Zea 
mays]      ↓ 

SCEZLB1012E05.g  

SS 

Redox 

Peroxidase 19 
precursor, putative 
[Ricinus communis] 

  ↓    

SCCCCL4015G04.g  

SS 

Redox 

TPA: class III 
peroxidase 124 
precursor [Oryza sativa 

  ↓   ↓ 

SCCCLR1C05G08.g  

SS 

Redox 

putative peroxidase 
ATP6a [Oryza sativa 
Japonica Gro↑] 

↓      

SCJFSB1012D05.g  

SS 

Redox 

APX6; L-ascorbate 
peroxidase/ heme 
binding / peroxidase 
[Arabidopsis thaliana] 

↑  ↑ ↑   

SCCCCL3003B02.b  

SS 

Redox 

TPA: class III 
peroxidase 62 
precursor [Oryza sativa 

 ↑    ↑ 

SCUTLR1058D05.g  
SS 

Redox 
thioredoxin-like 1 [Zea 
mays] ↓      

SCAGLR2011H07.g  
SS 

Redox 
thioredoxin-like 4 [Zea 
mays]    ↑   

SCBGLR1002F10.g  

SS 

Redox 

glutathione S-
transferase theta-1 
[Zea mays] 

↑      

SCJLRT1023G05.g  
SS 

Redox 
respiratory burst 
oxidase protein D,   ↓    

SCQSRT2036C11.g  
SS 

Redox       ↓  
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SCJFRZ2007G11.g  
SS 

Redox 
Putative glutaredoxin-
C12 ↑ ↑ ↑  ↑  

SCQSRT1034G09.g  
SS 

Redox      ↑   

SCAGRT2042E10.g  

SS 
Secondary 
metabolism  

Tropinone reductase, 
putative, expressed 
[Oryza sativa 

     ↓ 

SCCCCL4007F07.g  

SS 
Secondary 
metabolism  

S-adenosylmethionine 
decarboxylase 1 
[Sorghum bicolor] 

  ↓  ↓  

SCVPLR1049D04.g  

SS 
Senescence 

and Cell 
Death 

aspartic proteinase 
nepenthesin-1 
precursor [Oryza 
granulata] 

     ↑ 

SCVPRZ2038B09.g  

SS Senescence 
and Cell 
Death 

aspartic proteinase 
nepenthesin-1 
precursor [Zea mays] 

    ↓  

SCEPLB1043F06.g  

SS 
Senescence 

and Cell 
Death 

chloroplast nucleoid 
DNA binding protein-
like [Oryza sativa 
Japonica Gro↑] 

     ↑ 

SCJFRZ2009D09.g  

SS Senescence 
and Cell 
Death   

   ↓   

SCQSHR1023D08.g  
SS Signal 

Transduction    ↑    ↑ 
SCCCLR1C03C05.g  

SS Signal 
Transduction 

bZIP transcription factor 
ABI5 [Zea mays] ↑      

SCEPAM1019B10.g  
SS Signal 

Transduction 
SANT/MYB protein 
[Zea mays]     ↓  

SCQGAM2028E09.g  
SS Signal 

Transduction ANAC044 [Zea mays]      ↓ 
SCJFRZ2015E01.g  

SS Signal 
Transduction 

ZIM motif family protein 
[Zea mays]   ↓    

SCCCAM2C01D08.g  

SS 
Signal 

Transduction 

GRF zinc finger family 
protein [Oryza sativa 
(japonica cultivar-gro↑)] 

   ↓   

SCEPRZ3129A06.g  

SS 
Signal 

Transduction 

ethylene-responsive 
element-binding protein 
[Medicago truncatula] 

 ↓     

SCJLLR1104A12.g  
SS Signal 

Transduction   ↓  ↓  ↓  
SCAGLR2011B02.g  

SS Signal 
Transduction 

DNA-binding protein 
RAV1 [Zea mays]   ↓    

SCJFRT2060G04.g  
SS Signal 

Transduction   ↓      

SCEPRZ3086F09.g  

SS 

Signal 
Transduction 

transcription factor 
jumonji domain-
containing protein 
[Arabidopsis lyrata 
subsp. lyrata] 

↑  ↑  ↑  

SCRUFL4021D08.g  
SS Signal 

Transduction 
lachrymatory factor 
synthase [Zea mays] ↑      

SCBFRZ3008D06.g  

SS 

Signal 
Transduction 

putative 9-cis-
epoxycarotenoid 
dioxygenase [Hordeum 
vulgare] 

↑      
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SCSGLR1045D05.g  
SS Signal 

Transduction HVA22  ↑   ↑ ↑ 

SCVPRZ2041G12.g  

SS 
Signal 

Transduction 

indole-3-acetic acid 
amido synthetase [Zea 
mays] 

     ↓ 

SCVPRT2082D02.g  
SS Signal 

Transduction    ↓     
SCEQAM2036C05.g  

SS Signal 
Transduction 

calmodulin binding 
protein [Zea mays] ↓      

SCCCRT1002D07.g  
SS Signal 

Transduction     ↓    
SCCCFL3002E08.g  

SS Signal 
Transduction 

Mob1-like protein [Poa 
pratensis] ↓      

SCJLLR1054A06.g  

SS 
Signal 

Transduction 

1-aminocyclopropane-
1-carboxylate oxidase 1 
[Zea mays] 

     ↓ 

SCQGAM2028D11.g  

SS 

Signal 
Transduction 

putative 1-
aminocyclopropane-1-
carboxylate synthase 
[Oryza sativa Japonic 

     ↓ 

SCCCLR1022A02.g  
SS Signal 

Transduction acc oxidase [Zea mays]   ↓   ↓ 
SCEZLR1009E06.g  

SS Signal 
Transduction 

ACC oxidase20 [Zea 
mays]     ↓  

SCCCAM1C01F03.g  

SS 

Signal 
Transduction 

putative flavonoid 7-O-
methyltransferase 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

↓    ↓  

SCBFSD2038B09.g  
SS Signal 

Transduction 
gibberellin-regulated 
protein 2 [Zea mays] ↓      

SCCCCL7C03G05.g  
SS Signal 

Transduction 
gibberellin 2-oxidase 5 
[Nicotiana tabacum]      ↓ 

SCCCCL3002B05.b  

SS 
Signal 

Transduction 

indole-3-acetic acid 
amido synthetase [Zea 
mays] 

 ↓ ↓   ↓ 

SCJLHR1028E06.g  
SS Signal 

Transduction 
o-methyltransferase 8 
[Zea mays]    ↑   

SCBGFL3096G06.g  

SS 
Signal 

Transduction 

CBL-interacting protein 
kinase 08 [Sorghum 
bicolor] 

↑  ↑  ↑  

SCBFRZ2050G04.g  

SS 

Signal 
Transduction 

mitogen activated 
protein kinase 16-1 
[Oryza sativa Indica 
Gro↑] 

   ↓   

SCCCLR1076B01.g  

SS 
Signal 

Transduction 

Mitogen-activated 
protein kinase 9; 
Short=MAP kinase 9 

   ↓   

SCEPRZ1010F09.g  

SS 

Signal 
Transduction 

phosphatidylinositol-4-
phosphate 5-kinase 
family protein 
[Arabidopsis thaliana] 

   ↓   

SCJLLR1103F02.g  

SS 
Signal 

Transduction 

catalytic/ protein 
phosphatase type 2C 
[Zea mays] 

↑    ↑  

SCCCCL3005D01.b  
SS Signal 

Transduction 
protein phosphatase 2C 
[Zea mays]  ↑     
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SCEPRZ1011A11.g  

SS 
Signal 

Transduction 

protein 
pyrophosphatase 
[Sorghum bicolor] 

   ↓   

SCVPFL3046C06.b  
SS Signal 

Transduction 
protein phosphatase 2C 
ABI1 [Zea mays] ↑    ↑  

SCEQRT1027E02.g  

SS 
Signal 

Transduction 

calcium dependent 
protein kinase 1 
[Gossypium hirsutum] 

  ↓    

SCJLLR1054C03.g  

SS 
Signal 

Transduction 

protein kinase-like 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

   ↓   

SCCCLR2003E06.g  
SS Signal 

Transduction 
serine/threonine-protein 
kinase 12 [Zea mays] ↓    ↓  

SCJFLR2036E03.g  

SS 
Signal 

Transduction 

putative salt-inducible 
protein kinase [Oryza 
sativa Japonica Gro↑] 

    ↑  

SCCCLR2C01G07.g  

SS 
Signal 

Transduction 

CBL-interacting protein 
kinase 04 [Sorghum 
bicolor] 

↑      

SCCCCL3005D09.b  

SS 
Signal 

Transduction 

tyrosine specific protein 
phosphatase family 
protein [Zea mays] 

   ↓   

SCEPCL6020C02.g  

SS 

Signal 
Transduction 

Protein kinase domain 
containing protein, 
expressed [Oryza 
sativa 

     ↑ 

SCEZLR1009B06.g  

SS 
Signal 

Transduction 

putative protein kinase 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

↓  ↓  ↓  

SCJFHR1C06H07.b  
SS Signal 

Transduction 
lectin-like receptor 
kinase 7 [Zea mays]      ↑ 

SCRFLR2034A09.g  
SS Signal 

Transduction SnRK2.1 [Zea mays]  ↑  ↓  ↑ 

SCCCLR2C02G01.g  

SS 
Signal 

Transduction 

calcium-dependent 
protein kinase [Oryza 
sativa] 

  ↓   ↓ 

SCEPRZ3044B07.g  
SS Signal 

Transduction SnRK2.7 [Zea mays]     ↓  

SCBGLR1115B08.g  

SS 
Signal 

Transduction 

putative receptor 
protein kinase ZmPK1 
precursor [Zea mays] 

 ↓     

SCCCLR1075G12.g  

SS 
Signal 

Transduction 

serine/threonine protein 
kinase [Dasypyrum 
villosum] 

     ↓ 

SCJFRZ2007A03.g  

SS 
Signal 

Transduction 

phosphoenolpyruvate 
carboxylase kinase 4 
[Zea mays] 

 ↑    ↑ 

SCVPRZ3029A08.g  
SS Signal 

Transduction 
NPKL1 [Oryza sativa 
Indica Gro↑] ↑ ↓     

SCJFRT1061C08.g  

SS 
Signal 

Transduction 

serine/threonine protein 
kinase [Hordeum 
vulgare subsp. vulgare] 

 ↓     

SCJFRT2053D10.g  
SS Signal 

Transduction 
putative receptor-like 
protein kinase INRPK1     ↓  
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SCJFRT2055F11.g  

SS 

Signal 
Transduction 

leucine-rich repeat 
family protein 
[Arabidopsis lyrata 
subsp. lyrata] 

↓  ↓  ↓  

SCMCRT2088G10.g  

SS 

Signal 
Transduction 

Serine/threonine-
protein kinase PBS1, 
putative [Ricinus 
communis] 

     ↓ 

SCMCRT2108E08.g  
SS Signal 

Transduction 
serine/threonine-protein 
kinase NAK [Zea mays]   ↓    

SCJFRZ2015H10.g  

SS 

Signal 
Transduction 

lectin-like receptor 
kinase-like protein 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

  ↓  ↓  

SCCCLR1C04F08.g  

SS 
Signal 

Transduction 

Calcium-dependent 
protein kinase [Zea 
mays] 

  ↓    

SCBGLR1002F07.g  

SS 
Signal 

Transduction 

phosphatidylinositol 3- 
and 4-kinase family 
protein [Zea mays] 

↑    ↑  

SCEZRZ3095B08.g  

SS 
Signal 

Transduction 

Putative wall-
associated protein 
kinase [Oryza sativa] 

  ↓    

SCBFRT3095E07.g  
SS Signal 

Transduction    ↓ ↓    
SCRFRZ3055C09.g  

SS Signal 
Transduction      ↑   

SCVPRZ3025A12.g  
SS Signal 

Transduction       ↓  

SCACLR1057C11.g  

SS 

Signal 
Transduction 

phosphatidylinositol 3- 
and 4-kinase family 
protein [Arabidopsis 
thaliana] 

↑      

SCSFST1067H02.g  

SS 
Signal 

Transduction 

putative lectin-like 
protein kinase [Oryza 
sativa Japonica Gro↑] 

  ↑    

SCBGLR1117G09.g  
SS Signal 

Transduction      ↑   

SCRFSB1024C11.g  

SS 
Signal 

Transduction 

putative 
serine/threonine kinase 
[Triticum aestivum] 

  ↓    

SCEPRZ3045E10.g  

SS 
Signal 

Transduction 

serine/threonine-protein 
kinase WNK2 [Zea 
mays] 

 ↓    ↓ 

SCEPRZ1011A12.g  
SS Signal 

Transduction 
protein kinase (PK) 
[Fagus sylvatica]    ↓   

SCJLHR1026C05.g  

SS 
Signal 

Transduction 

serine/threonine-protein 
kinase Eg2-like [Zea 
mays] 

↓  ↓  ↓  

SCRUFL3065A06.g  
SS Signal 

Transduction 
ABC(yeast) homolog1 
[Zea mays]    ↓   

SCJFRT1009E02.g  

SS 
Signal 

Transduction 

putative dual specificity 
phosphatase [Oryza 
sativa Japonica Gro↑] 

↓    ↓  

SCRUFL1112G02.b  
SS Signal 

Transduction 
Aurora kinase [Oryza 
sativa Japonica Gro↑] ↓  ↓  ↓  

SCEZRZ1015D09.g  
SS Signal 

Transduction     ↓   ↓ 
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SCBGRT3012C05.g  
SS Signal 

Transduction        ↑ 

SCMCSD2061D05.g  

SS 
Signal 

Transduction 

CBL-interacting protein 
kinase [Hordeum 
brevisubulatum] 

   ↑   

SCSGAM2077H04.g  
SS Signal 

Transduction 
CIPK-like protein 1, 
putative, expressed   ↓    

SCEPLB1043G11.g  

SS 
Signal 

Transduction 

wall-associated protein 
kinase [Oryza sativa 
Japonica Gro↑] 

↓    ↓  

SCEQRT2095B02.g  

SS 

Signal 
Transduction 

Leucine Rich Repeat 
family protein [Oryza 
sativa (japonica 
cultivar-gro↑)] 

     ↓ 

SCEQLB2020F07.g  

SS 

Signal 
Transduction 

leucine-rich repeat 
receptor protein kinase 
EXS precursor [Zea 
mays] 

  ↓ ↓  ↓ 

SCEQSB1016B06.g  
SS Signal 

Transduction ACR4 [Zea mays] ↑    ↑  

SCSFSB1068G11.g  

SS 
Signal 

Transduction 

ACR4 [Zea mays] 
>gb|ACG28768.1| 
ACR4 [Zea mays] 

    ↑  

SCJFAD1C12A04.b  
SS Signal 

Transduction 
ethylene transcription 
factor [Fagus sylvatica]  ↓ ↓    

SCEZLR1031F04.g  
SS Signal 

Transduction 
G-box binding factor 1 
[Zea mays] ↑    ↑  

SCVPLR2005H03.g  
SS Signal 

Transduction 
IAA1 protein [Triticum 
aestivum]      ↓ 

SCSFAM1074C06.g  

SS 

Signal 
Transduction 

WRKY71 - s↑erfamily of 
TFs having WRKY and 
zinc finger domains 
[Zea mays] 
>gb|ACG28515.1| 
WRKY71 - s↑erfamily of 
TFs having WRKY and 
zinc finger domains 
[Zea mays] 

 ↓     

SCEZAM2096G06.g  
SS Signal 

Transduction 
heat shock factor 
protein 2 [Zea mays]   ↑    

SCRFAM2128A12.g  

SS 
Signal 

Transduction 

MADS-box transcription 
factor TaAGL12 
[Triticum aestivum] 

   ↓   

SCCCRT1C05E01.g  

SS 

Signal 
Transduction 

Putative bHLH 
transcription protein 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

    ↓  

SCSFHR1042G07.g  

SS 

Signal 
Transduction 

WRKY55 - s↑erfamily of 
TFs having WRKY and 
zinc finger domains 
[Zea mays] 
>gb|ACG26072.1| 
WRKY55 - s↑erfamily of 
TFs having WRKY and 
zinc finger domains 
[Zea mays] 

     ↑ 

SCSBST3101E05.g  
SS Signal 

Transduction 
Zinc finger CCCH 
domain-containing ↓    ↓  
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protein 9 

SCCCLR1048E10.g  
SS Signal 

Transduction LHY protein [Zea mays]    ↓ ↑  

SCJLLR2013H07.g  

SS 
Signal 

Transduction 

dehydration-responsive 
element-binding protein 
1D [Zea mays] 

     ↓ 

SCUTLR2030B11.g  

SS 
Signal 

Transduction 

heat shock factor 
protein HSF30 [Zea 
mays] 

↑    ↑  

SCJFRT2059H08.g  

SS 
Signal 

Transduction 

R1MYB1 protein 
[Saccharum hybrid 
cultivar Q117] 

    ↑ ↑ 

SCQSRT2033A08.g  
SS Signal 

Transduction 
WRKY transcription 
factor 45 [Oryza sativa   ↓    

SCCCRZ1004G12.g  
SS Signal 

Transduction 
NAC6 protein [Glycine 
max]  ↓     

SCVPST1060E04.g  
SS Signal 

Transduction 
transcription factor 
BIM2 [Zea mays]  ↓    ↓ 

SCVPAM1055F07.g  

SS 
Signal 

Transduction 

putative WRKY DNA-
binding protein [Oryza 
sativa Japonica Gro↑] 

    ↓  

SCJLRZ1024E12.g  

SS 
Signal 

Transduction 

transcription factor, 
putative [Ricinus 
communis] > 

   ↓   

SCCCLR1079C08.g  
SS Signal 

Transduction 
HMG1/2-like protein 
[Zea mays] ↓      

SCRLAD1136C12.g  

SS 
Signal 

Transduction 

dof zinc finger protein 
[Hordeum vulgare 
subsp. vulgare] 

    ↑  

SCCCCL4014A04.g  
SS Signal 

Transduction 
NAC domain-containing 
protein 67 [Zea mays]   ↓    

SCEQAM2039A10.g  

SS 
Signal 

Transduction 

GRAS family 
transcription factor 
[Populus trichocarpa] 

↓  ↓ ↓ ↓ ↓ 

SCSGFL4194F09.g  

SS 
Signal 

Transduction 

Transcription factor 
HBP-1b(c1), putative 
[Ricinus communis] 

 ↓     

SCACCL6009B02.g  
SS Signal 

Transduction 
heat shock factor 
protein 1 [Zea mays]     ↑  

SCVPRZ3029B05.g  

SS 
Signal 

Transduction 

IAA7 - auxin-responsive 
Aux/IAA family member 
[Zea mays] 

↓  ↓    

SCCCCL4001A01.g  
SS Signal 

Transduction 
WRKY transcription 
factor 7 [Oryza sativa   ↓    

SCBGLR1002E05.g  
SS Signal 

Transduction        ↓ 

SCEPLB1042B08.g  

SS 
Signal 

Transduction 

pseudo-response 
regulator 1 [Oryza 
sativa Japonica Gro↑] 

  ↑ ↑   

SCRFFL1030B01.g  
SS Signal 

Transduction   ↓ ↑ ↓  ↓ ↑ 
SCJFRZ2028F06.g  

SS Signal 
Transduction     ↓ ↓   
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SCAGLR1021F02.g  

SS 

Signal 
Transduction 

SacIy domain 
containing protein, 
expressed [Oryza 
sativa] 

     ↑ 

SCCCAM2C07A04.g  
SS Signal 

Transduction   ↓    ↓  

SCRLSD1012C09.g  

SS 
Signal 

Transduction 

polyphosphoinositide 
binding protein Ssh2p 
[Zea mays] 

 ↑    ↑ 

SCCCST1003D04.g  
SS 

Stress 
ankyrin protein kinase-
like [Zea mays]      ↓ 

SCQGLR1085F11.g  
SS 

Stress dehydrin [Zea mays] ↑ ↑  ↑ ↑ ↑ 
SCMCRT2103F09.g  

SS 
Stress 

UDP-
glycosyltransferase   ↓ ↓   

SCQSRT2031H06.g  
SS 

Stress 
LEA3 protein [Sorghum 
bicolor]  ↑  ↑  ↑ 

SCCCLR2C03F01.g  
SS 

Stress 
Non-specific lipid-
transfer protein 2      ↑ 

SCEPLR1051B12.g  
SS 

Stress 
WD-repeat protein-like 
[Zea mays]     ↑  

SCBGLR1119A10.g  
SS 

Stress wound induced protein    ↓    
SCEZLR1052D12.g  

SS 
Stress        ↓ 

SCJLLR1054A10.g  
SS 

Stress 
VAMP protein SEC22 
[Zea mays]  ↓     

SCCCLR1075A11.g  
SS 

Stress 
wound responsive 
protein [Zea mays]    ↑   

SCCCLR2C01F06.g  
SS 

Stress 
wound induced protein 
[Zea mays]   ↓    

SCQSRT1035G12.g  

SS 

Stress 

universal stress protein 
family protein 
[Arabidopsis lyrata 
subsp. lyrata] 

  ↓    

SCEQRT2027G07.g  
SS 

Stress 
universal stress protein 
[Zea mays]    ↑   

SCQSLR1089H10.g  
SS 

Stress 
lipid binding protein 
[Zea mays] ↑     ↑ 

SCEZLB1006F09.g  

SS 

Stress 

phospholipid transfer 
protein 1 [Zea mays 
subsp. parviglumis] 

 ↑    ↑ 

SCEPFL3081B06.g  
SS 

Transporters AAP6 [Zea mays]    ↓   
SCAGLR2033E03.g  

SS 
Transporters 

aquaporin [Saccharum 
officinarum]  ↑    ↑ 

SCMCST1050F05.g  
SS 

Transporters 
aquaporin TIP4-4 [Zea 
mays] ↓    ↓  

SCJFRT1010C08.g  
SS 

Transporters 
aquaporin TIP2-1 [Zea 
mays]    ↓   

SCQGFL1096G10.g  
SS 

Transporters 
aquaporin PIP2.1 [Zea 
mays]    ↓   

SCEZHR1048H09.g  
SS 

Transporters 
chloride channel protein 
[Zea mays]  ↑    ↑ 

SCJFRT1059C11.g  
SS 

Transporters 
aquaporin PIP2-5 [Zea 
mays]   ↓ ↓ ↓  
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SCCCRZ1002E08.g  

SS 

Transporters 

plasma membrane 
intrinsic protein [Zea 
mays] 

 ↑    ↑ 

SCEQRT1024B11.g  
SS 

Transporters 
aquaporin PIP2-6 [Zea 
mays]    ↓   

SCEQRT2028C04.g  
SS 

Transporters 
aquaporin PIP1-5 [Zea 
mays]  ↑    ↑ 

SCEZLB1008D12.g  
SS 

Transporters 
aquaporin TIP4.1 [Zea 
mays]    ↑   

SCJFRZ2005F08.g  
SS 

Transporters 
peptide transporter 
PTR2 [Zea mays]    ↓   

SCCCST3002E03.g  

SS 

Transporters 

proton-dependent 
oligopeptide transport 
family protein 
[Arabidopsis lyrata 

  ↑    

SCCCCL3001B06.g  
SS 

Transporters 
amino acid transport 
protein [Zea mays] ↑  ↑    

SCBFLR1083D01.g  

SS 

Transporters 

mitochondrial import 
receptor subunit tom40 
-like [Oryza sativa 
Japonica 

   ↑   

SCEQRT2030F11.g  
SS 

Transporters      ↓   
SCCCRT1003F07.g  

SS 
Transporters 

transparent testa 12 
protein [Zea mays]    ↓   

SCCCLR1067A05.g  

SS 

Transporters 

major facilitator 
s↑erfamily protein [Zea 
mays] 

↑    ↑  

SCEPRZ1010D11.g  
SS 

Transporters 
amino acid transport 
protein [Zea mays]    ↓   

SCCCLR1C03C11.g  
SS 

Transporters 
glycerol 3-phosphate 
permease [Zea mays] ↑   ↓ ↑ ↑ 

SCEPRT2043E12.g  
SS 

Transporters 
sulphate transporter 
[Triticum aestivum]   ↓    

SCEQRT1033F06.g  

SS 

Transporters 

proton-dependent 
oligopeptide transport 
family protein 
[Arabidopsis lyrata 

 ↑    ↑ 

SCJLRT2051G08.g  
SS 

Transporters        ↓ 
SCEZRZ3019H07.g  

SS 
Transporters   ↑ ↓ ↓   ↓ 

SCQSST1036E04.g  
SS 

Transporters 
zinc transporter 1 [Zea 
mays]     ↓  

SCSFRT2067F07.g  

SS 

Transporters 

putative sugar 
transporter type 2a 
[Saccharum hybrid 
cultivar Q117] 

   ↑   

SCEPRZ1009H11.g  
SS 

Transporters 
amino acid carrier [Zea 
mays]      ↓ 

SCCCLR1C04G11.g  

SS 

Transporters 

protein translocase, 
putative [Ricinus 
communis] 

↑ ↑ ↑  ↑  
SCCCRZ3003B01.g  

SS 
Transporters   ↑    ↑  

SCACLR1126C04.g  
SS 

Transporters      ↓   
SCEQRT2027A01.g  

SS 
Transporters 

yellow stripe-like 
transporter 12 [Zea ↓ ↓     
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mays] 

SCQGLR1019F12.g  

SS 

Transporters 

putative plastidic 
ATP/ADP transporter 
[Oryza sativa Japonica 
Gro↑] 

↑  ↑  ↑  

SCVPRZ3030A05.g  

SS 

Transporters 

tonoplast intrinsic 
protein 1-2 [Lolium 
perenne] 

   ↓   

SCAGFL3024G12.g  
SS 

Transporters 
sulphate transporter 
protein    ↓ ↓  

SCRLAD1102H05.g  
SS 

Transporters   ↓  ↓  ↓  

SCSFFL4086H05.g  

SS 

Transporters 

high-affinity potassium 
transporter [Phragmites 
australis] 

 ↓ ↓    

SCACSD1017D08.g  
SS 

Transporters 
peptide transporter 
PTR2 [Zea mays]   ↓    

SCACAM2041D06.g  

SS Transposable 
Element 
Related   

↓  ↓  ↓  

SCCCLB1026C11.g  

SS Transposable 
Element 
Related   

↓  ↓  ↓  

SCMCAM2081C02.g  

SS Transposable 
Element 
Related   

    ↑  

SCEZRZ3016D08.g  

SS Transposable 
Element 
Related 

etrotransposon protein, 
putative, Ty1-copia 
subclass [Oryza sativa 

↓      

SCJLST1020F05.g  
SS 

Unknown      ↑   
SCSGHR1071F12.g  

SS 
Unknown    ↓    ↓ 

SCEPAM1021B02.g  
SS 

Unknown   ↓  ↓  ↓  
SCVPRZ2036C06.g  

SS 
Unknown      ↑   

SCRUFL4020A05.g  
SS 

Unknown      ↓   
SCBGLR1002E07.g  

SS 
Unknown     ↑    

SCRULB1058B11.g  
SS 

Unknown   ↓    ↓  
SCMCRT2086H06.g  

SS 
Unknown     ↑    

SCRLLR1059D12.g  
SS 

Unknown   ↑    ↑  
SCBFAD1046A02.g  

SS 
Unknown       ↓  

SCSFSB1101H10.g  
SS 

Unknown     ↑    
SCEPRZ1008A06.g  

SS 
Unknown      ↓   

SCQGAD1065H07.g  
SS 

Unknown        ↑ 
SCEZRZ3019D08.g  

SS 
Unknown     ↓    

SCRLAM2049E07.g  
SS 

Unknown     ↓   ↓ 
SCSBAD1050A05.g  

SS 
Unknown        ↑ 
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SCVPRZ2036B02.g  
SS 

Unknown     ↓    
SCEQRT1031B10.g  

SS 
Unknown     ↓ ↓   

SCSFAD1069H10.g  
SS 

Unknown      ↑   
SCQSRT1034H03.g  

SS 
Unknown      ↓   

SCSGAD1007H04.g  
SS 

Unknown   ↓      
SCACST3160H08.g  

SS 
Unknown        ↓ 

SCBFLR1083G03.g  
SS 

Unknown   ↓      
SCVPAM1055E12.g  

SS 
Unknown   ↓  ↓  ↓  

SCBGAM1093E09.g  
SS 

Unknown   ↓  ↓  ↓  
SCJFLR1074A01.g  

SS 
Unknown   ↓  ↓  ↓  

SCEZAM1079E05.g  
SS 

Unknown      ↑   
SCEQRT2093E05.g  

SS 
Unknown       ↑  

SCEZRZ3099D10.g  
SS 

Unknown   ↑  ↑  ↑  
SCCCRZ2C03C03.g  

SS 
Unknown       ↑  

SCRFAM1027E09.g  
SS 

Unknown     ↑    
SCRLAM1009B07.g  

SS 
Unknown   ↓  ↓  ↓  

SCRLAM1013A12.g  
SS 

Unknown   ↓      
SCRLAM1014E02.g  

SS 
Unknown      ↑   

SCSBAM1088A01.g  
SS 

Unknown      ↑   
SCSFAM1078H08.g  

SS 
Unknown   ↑    ↑  

SCJLRT1016E05.g  
SS 

Unknown   ↑      
SCACAM2041G11.g  

SS 
Unknown   ↓      

SCCCRZ2003H01.g  
SS 

Unknown     ↑ ↑   
SCAGHR1019C11.g  

SS 
Unknown     ↓    

SCJLST1025F01.g  
SS 

Unknown   ↑      
SCAGAM2123H03.g  

SS 
Unknown   ↓  ↓  ↓  

SCAGAM2125E03.g  
SS 

Unknown    ↑     
SCRLAM1010E06.g  

SS 
Unknown        ↓ 

SCBFAM2121F11.g  
SS 

Unknown     ↓    
SCCCAM1001B12.g  

SS 
Unknown   ↑     ↓ 

SCEPAM2014B10.g  
SS 

Unknown     ↓    
SCEPAM2014D11.g  

SS 
Unknown   ↑ ↓     

SCEPAM2053D12.g  
SS 

Unknown   ↑    ↑  
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SCCCLR1068A11.g  
SS 

Unknown     ↓    
SCEPAM2054F11.g  

SS 
Unknown   ↑  ↑    

SCSBRZ3119A10.g  
SS 

Unknown    ↓    ↓ 
SCVPLB1019E10.g  

SS 
Unknown     ↓    

SCMCAM2084G01.g  
SS 

Unknown     ↓    
SCRFAM2071G07.g  

SS 
Unknown      ↑   

SCMCAM2083C12.g  
SS 

Unknown      ↑   
SCEQRZ3021A05.g  

SS 
Unknown     ↓   ↓ 

SCCCRZ2003G03.g  
SS 

Unknown     ↓    
SCCCLR1022D09.g  

SS 
Unknown   ↑      

SCQSAD1059A04.g  
SS 

Unknown        ↑ 

SCVPCL6039D07.g  

SS 

Unknown 

putative SWIM protein; 
putative Zn-finger 
protein 

    ↓  
SCJLRT1021D11.g  

SS 
Unknown     ↓    

SCJFAM1067D09.g  
SS 

Unknown      ↑   
SCJFSB1011G12.g  

SS 
Unknown     ↓    

SCSBFL4012G04.g  
SS 

Unknown       ↑  
SCVPAM1055G07.g  

SS 
Unknown      ↑   

SCBGRT1047C08.g  
SS 

Unknown      ↓   
SCJFRT2059C10.g  

SS 
Unknown    ↑    ↑ 

SCBGLR1113G06.g  
SS 

Unknown      ↑   
SCEZLB1006B06.g  

SS 
Unknown     ↑    

SCSGAM2102C02.g  
SS 

Unknown        ↑ 
SCSGAM2102C11.g  

SS 
Unknown      ↓   

SCEPAM2054B05.g  
SS 

Unknown        ↓ 
SCUTAM2010F11.g  

SS 
Unknown     ↓    

SCCCCL2001H12.b  
SS 

Unknown    ↑    ↑ 
SCCCCL4004A06.g  

SS 
Unknown    ↓    ↓ 

SCCCCL4010E08.g  
SS 

Unknown    ↓    ↓ 
SCCCCL4017E05.g  

SS 
Unknown     ↓    

SCCCCL7001D07.g  
SS 

Unknown        ↓ 
SCEPCL6025D11.g  

SS 
Unknown   ↓      

SCSGCL6070F06.g  
SS 

Unknown   ↑  ↑    
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SCSGCL6072C01.g  
SS 

Unknown       ↑  
SCCCHR1004C02.g  

SS 
Unknown    ↓    ↓ 

SCUTRZ3070F02.g  
SS 

Unknown    ↓    ↓ 
SCCCLB1021H09.g  

SS 
Unknown       ↓  

SCUTHR1063C08.g  
SS 

Unknown     ↑ ↑   
SCQGHR1010C08.g  

SS 
Unknown       ↓  

SCRFHR1008D06.g  
SS 

Unknown   ↓      
SCSGHR1068H07.g  

SS 
Unknown   ↓    ↓  

SCRULB1059B11.g  
SS 

Unknown     ↓    
SCEZRZ3049E12.g  

SS 
Unknown        ↓ 

SCQSAM2100G02.g  
SS 

Unknown     ↑ ↑   
SCCCLB1002G12.g  

SS 
Unknown     ↑    

SCCCLB1003C07.g  
SS 

Unknown   ↑  ↑    
SCEQLB1063H04.g  

SS 
Unknown     ↓  ↓  

SCCCLB1003B03.g  
SS 

Unknown     ↓  ↓  
SCEZLB1012B01.g  

SS 
Unknown   ↓    ↓  

SCQGLB1028A07.g  
SS 

Unknown     ↓    
SCCCST1002H07.g  

SS 
Unknown       ↓  

SCRULB1057C11.g  
SS 

Unknown     ↑    
SCQGLB1029D12.g  

SS 
Unknown     ↓    

SCVPLB1020G06.g  
SS 

Unknown    ↑    ↑ 
SCACLR1014D06.g  

SS 
Unknown    ↑  ↓   

SCACLR1014E09.g  
SS 

Unknown    ↑     
SCUTLR2008H10.g  

SS 
Unknown     ↓    

SCACLR1126B12.g  
SS 

Unknown      ↓  ↓ 
SCCCLR1066B11.g  

SS 
Unknown   ↓    ↓  

SCCCLR1C04C10.g  
SS 

Unknown        ↑ 
SCQGLB1027B06.g  

SS 
Unknown   ↑    ↑  

SCVPRZ2038D11.g  
SS 

Unknown     ↓    
SCEZLB1007G07.g  

SS 
Unknown    ↑    ↑ 

SCCCLR1C03B08.g  
SS 

Unknown   ↓    ↓  
SCMCLR1123E09.g  

SS 
Unknown   ↑    ↑  

SCQGLR2032B01.g  
SS 

Unknown   ↓  ↓  ↓  
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SCCCLR2003C05.g  
SS 

Unknown      ↑  ↓ 
SCQGLR1088H07.g  

SS 
Unknown   ↑  ↑  ↑  

SCRULR1020D10.g  
SS 

Unknown      ↑   
SCJLLR2006B06.g  

SS 
Unknown   ↑      

SCSFLR2016H10.g  
SS 

Unknown   ↑    ↑  
SCJLLR1107D06.g  

SS 
Unknown   ↑ ↑  ↑ ↑ ↑ 

SCCCRZ2002F11.g  
SS 

Unknown     ↑ ↑   
SCCCRT1003B05.g  

SS 
Unknown   ↑    ↑  

SCCCRT1C06E12.g  
SS 

Unknown        ↑ 
SCEPFL3088G03.g  

SS 
Unknown   ↓      

SCBFAD1088H04.g  
SS 

Unknown    ↑     
SCRLLR1038F07.g  

SS 
Unknown    ↑    ↑ 

SCJLRZ1027F06.g  
SS 

Unknown   ↓      
SCEQRT2091H09.g  

SS 
Unknown        ↑ 

SCSFRT2068D05.g  
SS 

Unknown      ↓   
SCEZRT2021G08.g  

SS 
Unknown     ↓ ↓   

SCEZRT2023A09.g  
SS 

Unknown   ↑    ↑  
SCEZRZ1017E03.g  

SS 
Unknown   ↑      

SCBGSB1028G06.g  
SS 

Unknown        ↑ 
SCCCRT2C01H06.g  

SS 
Unknown       ↑  

SCRURT2009A05.g  
SS 

Unknown    ↓     
SCVPRT2078D10.g  

SS 
Unknown     ↓    

SCEPRZ1011H04.g  
SS 

Unknown       ↓  
SCJFRZ1007H12.g  

SS 
Unknown   ↑  ↑    

SCJLRZ1020H11.g  
SS 

Unknown     ↓    
SCCCRZ2004H09.g  

SS 
Unknown     ↓    

SCCCRZ2C01E04.g  
SS 

Unknown      ↑   
SCEZLB1007A11.g  

SS 
Unknown    ↑     

SCJFRZ2007H01.g  
SS 

Unknown     ↓    
SCJFRZ2028G10.g  

SS 
Unknown     ↑    

SCCCRZ3002F02.g  
SS 

Unknown     ↓   ↓ 
SCCCRZ3003G12.g  

SS 
Unknown     ↓   ↓ 

SCVPLR2019C03.g  
SS 

Unknown   ↑      
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SCACRZ3036E03.g  
SS 

Unknown   ↓    ↓  
SCEZAM2061D06.g  

SS 
Unknown   ↓    ↓  

SCJLRT1006B11.g  
SS 

Unknown   ↑  ↓   ↓ 
SCCCLR1078E02.g  

SS 
Unknown   ↑      

SCCCRZ3003E03.g  
SS 

Unknown     ↓   ↓ 
SCEPRZ3047D01.g  

SS 
Unknown     ↓    

SCSBAM1085D10.g  
SS 

Unknown   ↑      
SCJFLR1017F10.g  

SS 
Unknown     ↓    

SCEQRZ3092B09.g  
SS 

Unknown     ↑ ↑   

SCMCRT2107F12.g  

SS 

Unknown 

eucine-rich repeat 
receptor protein kinase 
EXS precursor [Zea 
mays 

 ↓    ↓ 

SCEZRZ3017H08.g  
SS 

Unknown        ↓ 
SCJFRZ3C06A10.g  

SS 
Unknown    ↓    ↓ 

SCCCST3083A12.g  
SS 

Unknown       ↓  
SCRLRZ3112A01.g  

SS 
Unknown     ↓   ↓ 

SCRLRZ3114C04.g  
SS 

Unknown     ↓ ↓  ↓ 
SCQGAM2028B12.g  

SS 
Unknown        ↓ 

SCJLRZ1024D10.g  
SS 

Unknown      ↓   
SCCCLR2004H02.g  

SS 
Unknown   ↓    ↓  

SCCCLR1C04D07.g  
SS 

Unknown     ↓    
SCBFLR1005H01.g  

SS 
Unknown   ↓  ↓  ↓  

SCQGSB1066A02.g  
SS 

Unknown     ↓    
SCRUSB1062D04.g  

SS 
Unknown   ↑      

SCSGSB1007B02.g  
SS 

Unknown     ↑    
SCJFST1013B05.g  

SS 
Unknown    ↓     

SCJFST1014C02.g  
SS 

Unknown     ↑    
SCJFST1012B01.g  

SS 
Unknown   ↑    ↑  

SCJFST1047H08.g  
SS 

Unknown     ↓    
SCCCLB1021G08.g  

SS 
Unknown   ↑      

SCMCST1051A03.g  
SS 

Unknown      ↓   
SCSFST1066E06.g  

SS 
Unknown        ↑ 

SCCCLR2C02G11.g  
SS 

Unknown      ↓   
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SCCCST2002G06.g  
SS 

Unknown        ↑ 
SCCCST2004B02.g  

SS 
Unknown        ↓ 

SCCCLR1069A06.g  
SS 

Unknown    ↑     
SCCCST3002G01.g  

SS 
Unknown   ↓    ↓  

SCCCCL3001D12.g  
SS 

Unknown    ↓    ↓ 
SCRFST3145E11.g  

SS 
Unknown   ↑  ↓ ↓ ↑  

SCJLRZ3075H06.g  
SS 

Unknown      ↓   
SCCCLR2004G12.g  

SS 
Unknown     ↓ ↓ ↑ ↑ 

SCEPAM1018G02.g  
SS 

Unknown    ↑     
SCCCCL3140D08.g  

SS 
Unknown        ↑ 

SCCCLR1C01B12.g  
SS 

Unknown        ↓ 
SCMCRT2085E06.g  

SS 
Unknown    ↑     

SCEZSB1092D07.g  
SS 

Unknown       ↓  
SCCCLB1023H01.g  

SS 
Unknown       ↑  

SCQSLR1040C05.g  
SS 

Unknown      ↓   
SCQSRT2036A03.g  

SS 
Unknown        ↓ 

SCCCLR1077D07.g  
SS 

Unknown      ↑   
SCEZRZ3015D02.g  

SS 
Unknown   ↓    ↓  

SCJLFL1054B04.g  
SS 

Unknown   ↓    ↓  
SCRUFL1016F05.g  

SS 
Unknown       ↓  

SCSGFL1082F01.g  
SS 

Unknown    ↑     
SCVPHR1090G05.g  

SS 
Unknown       ↓  

SCEQSB1019B09.g  
SS 

Unknown       ↑  
SCBFAD1095C08.g  

SS 
Unknown    ↓    ↓ 

SCEPSB1135D05.g  
SS 

Unknown   ↓  ↓  ↓  
SCMCST3167H08.g  

SS 
Unknown     ↑    

SCRLAD1136F04.g  
SS 

Unknown   ↓  ↓  ↓  
SCCCAM2001A07.g  

SS 
Unknown     ↓    

SCCCLR1066E03.g  
SS 

Unknown   ↑    ↑  
SCVPFL3040G12.g  

SS 
Unknown   ↓  ↓    

SCUTSD2024C09.g  
SS 

Unknown      ↓  ↑ 
SCCCLR2004C02.g  

SS 
Unknown     ↑    

SCSGFL4C01G10.g  
SS 

Unknown   ↑   ↓ ↑  
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SCSBFL4012F03.g  
SS 

Unknown        ↓ 
SCRFFL1030A08.g  

SS 
Unknown       ↑  

SCEQLR1050C01.g  
SS 

Unknown   ↑    ↑  
SCVPFL3047C04.g  

SS 
Unknown   ↓  ↓  ↓  

SCJLFL3014C12.g  
SS 

Unknown   ↑      
SCACLB1045G10.g  

SS 
Unknown     ↑    

SCSGFL1083D07.g  
SS 

Unknown   ↓    ↓  
SCEZRZ3018E01.g  

SS 
Unknown       ↑  

SCVPLR2012B02.g  
SS 

Unknown   ↓  ↓  ↓  
SCCCRZ2001C03.g  

SS 
Unknown   ↓  ↓  ↓  

SCVPRZ2039E07.g  
SS 

Unknown       ↑  
SCCCRZ3097C11.g  

SS 
Unknown        ↓ 

SCCCFL4089D04.g  
SS 

Unknown   ↓    ↓  
SCCCLR2C03C07.g  

SS 
Unknown       ↑  

SCSGFL5C04E09.g  
SS 

Unknown       ↑  
SCSBFL4066F01.g  

SS 
Unknown      ↓   

SCEZLR1052G06.g  
SS 

Unknown       ↑  
SCCCFL5062D05.g  

SS 
Unknown   ↓  ↓  ↓  

SCSFFL4085D03.g  
SS 

Unknown   ↑ ↑   ↑ ↑ 
SCRLFL1004F10.g  

SS 
Unknown   ↓      

SCUTRZ2024A08.b  
SS 

Unknown        ↑ 
SCBGFL5077B07.g  

SS 
Unknown       ↓  

SCBGRT1053F11.g  
SS 

Unknown     ↓ ↓  ↓ 
SCEZFL5086G02.g  

SS 
Unknown     ↓   ↓ 

SCVPFL3046G12.b  
SS 

Unknown   ↓  ↓    
SCSBFL1109B05.g  

SS 
Unknown        ↑ 

SCRUFL1114C04.g  
SS 

Unknown   ↓    ↓  
SCSBSB1057C04.g  

SS 
Unknown        ↑ 

SCSGAM2075E07.b  
SS 

Unknown   ↓  ↓  ↓  
SCUTRZ2023G10.g  

SS 
Unknown   ↓  ↓  ↓  

SCEQRT3C03F04.g  
SS 

Unknown   ↑ ↑     
SCAGRT3050B08.g  

SS 
Unknown       ↓  

SCBFRZ2018D12.g  
SS 

Unknown      ↓   



Anexo I 

 

 

229 

SCQGFL4078E12.g  
SS 

Unknown   ↓      
SCBGRT3075B08.g  

SS 
Unknown       ↓  

SCBGRT3075F05.g  
SS 

Unknown   ↓      
SCQGHR1011A04.g  

SS 
Unknown        ↑ 

SCRURT2006B11.g  
SS 

Unknown    ↑    ↑ 
SCCCSB1003B11.g  

SS 
Unknown    ↑    ↑ 

SCBFRT3095H08.g  
SS 

Unknown   ↑      
SCJFLR1073A01.g  

SS 
Unknown   ↑      

SCBFSD1038F10.g  
SS 

Unknown   ↑    ↑  
SCMCST1049H08.g  

SS 
Unknown   ↓  ↓  ↓  

SCBGLR1099A10.g  
SS 

Unknown     ↑    
SCSBSD2029B08.g  

SS 
Unknown    ↑     

SCSBSD2032E07.g  
SS 

Unknown     ↓    
SCEZSD2081A10.g  

SS 
Unknown       ↑  

SCCCFL8001C08.g  
SS 

Unknown   ↓  ↓  ↓  
SCAGSD2043H04.g  

SS 
Unknown     ↓    

SCSBSD1056F06.g  
SS 

Unknown    ↓    ↓ 
SCSFSD1066D10.g  

SS 
Unknown   ↑      

SCJFAM1067F03.b  
SS 

Unknown 
boron transporter-like 
protein 2 [Zea mays]    ↓  ↑ 

SCCCLR1079D08.g  
SS 

Unknown   ↑      
SCBFSD2034D05.g  

SS 
Unknown     ↑ ↑   

SCSFSD2064A08.g  

SS 

Unknown 

4-alpha-
hydroxytetrahydrobiopt
erin dehydratase 
[Arabidopsis thaliana] 

  ↓ ↓   

SCBGLR1098G09.g  
SS 

Unknown       ↓  
SCBFAM2023B06.g  

SS 
Unknown      ↓   

SCRLLB2031B03.g  
SS 

Unknown      ↑   
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283, p. 20209-20219, 2008. 

 

8. FIETTO, LG; COSTA, MDL; CRUZ, CD ; SOUZA, AA; Machado, MA ; FONTES, 
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Carga horária: 3 horas 

 



Súmula Curricular 
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“Proteção de Cultivares - Módulo II” Universidade Federal de Viçosa e Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento, Curso a Distância, 2010. Carga horária: 64 

horas 

 

“Propriedade Intelectual e Inovação no Agronegócio - Módulo I” Universidade Federal 

de Santa Catarina e Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Curso a 

Distância, 2010. Carga horária: 90 horas 

 

“Proteção Radiológica” Universidade de São Paulo, São Paulo-SP, 2007. Carga 

horária: 40 horas 

 

“Curso Avançado de Real Time PCR na plataforma SDS” Applied Biosystems, São 

Paulo-SP, 2006. Carga horária: 32 horas 

 

“Intensivo para Anotação de Genes do Genoma Café” Embrapa Café, Brasília-DF, 

2005. Carga horária: 30 horas 

 

“Bioquímica do Câncer” Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, 

Caxambu-MG. Carga horária: 6 horas  


