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EXTRATO

SANTANA, Juliano O., M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus – Bahia,
fevereiro de 2015. CARACTERIZAÇÃO DAS LEGUMAÍNAS CODIFICADAS
PELO GENOMA DO Theobroma cacao L. Orientador: Dr. Carlos Priminho
Pirovani. Co-orientadora: Dra. Virgínia Lúcia Fontes Soares.

As legumaínas são proteases cisteínicas pertencentes à família C13 (EC 3.4.22.34)
e são encontradas em diversos tipos de células. Estas proteínas também são
denominadas de Enzimas de Processamento Vacuolar (VPEs), devido à sua
habilidade de reconhecer e clivar resíduos de asparagina (Asn) ou ácido aspártico
(Asp) em polipeptídeos. Em plantas as VPEs estão envolvidas em diversos
processos fisiológicos e são sintetizadas como prolegumaínas inativas, sendo
transferida para o vacúolo ou para a parede celular. O presente trabalho teve como
objetivo caracterizar as VPEs do cacau por meio de análises in silico, modelagem
tridimensional e padrão de expressão gênica em diferentes tecidos. Três
legumaínas foram identificadas no banco genômico do cacau – CocoaGenDB, nos
loci Tc03_g025550, Tc06_g006030 e Tc09_g004580, respectivamente, sendo
assim nomeadas: TcLeg3, TcLeg6 e TcLeg9. Análise realizada no software Pfam,
revelou que as três sequências identificadas correspondem a peptidase da classe
C13, ou seja, a família das legumaínas. O alinhamento realizado entre as VPEs do
cacau e uma legumaína (γVPE) de Arabidopsis thaliana revelou alta similaridade
no grupo com presença de vários blocos de aminoácidos conservados. Através do
programa MEGA 6, foi gerado um dendrograma, em que foram observados três
grupos distintos, o grupo das βVPE, δVPE e α/γVPE. No grupo α/γVPE encontrase inserida a TcLEG9, no das βVPE a TcLEG3 e no das δVPE a TcLEG6. Os
modelos 3D das três VPEs foram obtidos por meio de modelagem por homologia.
As três VPEs apresentaram diferenças no tamanho da área superficial molecular e
na quantidade de átomos da estrutura, assemelhando-se na quantidade de αhélices (9), β-folhas (8) e loops (17). A similaridade entre as VPEs foi evidenciada
pela sobreposição das estruturas no programa PyMOL. A distância entre os
resíduos catalíticos de histidina (His) e cisteína (Cys) das três VPEs foram distintos,
x

sendo 5,5 Ǻ para TcLEG3 e 6,3 Ǻ para TcLEG6 e 5,1 Ǻ para TcLEG9. Os processos
de validação das estruturas mostraram diagramas de Ramachandran com 100%
dos resíduos em regiões energeticamente favoráveis para as três VPEs. Por outro
lado, o modelo 3D das duas fitocistatinas (PhyCys) do cacau apresentou um
diagrama de Ramachandran com 98,7% dos resíduos em regiões energeticamente
favoráveis para TcCYS1 e 97,5% para TcCYS4. A modelagem das VPEs ajudou a
visualizar como o pró-peptídeo situado na região C-terminal das VPEs bloqueia a
fenda catalítica impedindo o acoplamento com seu inibidor (PhyCys). O docagem
entre as VPEs e PhyCys geraram seis complexos e revelaram que os resíduos
catalíticos das três VPEs e das duas PhyCys estão dispostos na superfície da
região do loop através de dobras, o que vem facilitar a interação entre as duas
moléculas. O padrão de expressão dos genes (TcLeg3, TcLeg6 e TcLeg9) foram
analisados utilizando a técnica de RT-qPCR em diferentes tecidos, cotilédones em
diferentes

tempos

de

germinação,

tecidos

infectados

e

sementes

em

desenvolvimento. Os níveis de expressão foram analisados em duas réplicas
biológicas e quintuplicata experimental. Os dados de expressão foram avaliados
pelo método do 2-∆∆Ct e normalizados com o valor de Ct do controle endógeno
estabelecido pelo software NormFinder. A análise de expressão relativa
demonstrou acúmulo de transcritos de TcLeg3 para todos os tecidos analisados,
sendo menos expresso na raiz (1,00-X) e com maior expressão na semente (21,70X) e tegumento (21,45-X). O gene TcLeg9 também apresentou expressão para
todos os tecidos, sendo a folha o tecido com maior expressão (25,56-X). Nos
cotilédones em germinação, os transcritos de TcLeg3 foram decrescente do tempo
inicial até o trigésimo dia (1,00 para 0,018-X), contrariamente, a expressão do
TcLeg9 foi crescente do tempo zero ao vigésimo dia, com aumento de
aproximadamente 64X. Nos tecidos infectados pelo fungo M. perniciosa
demonstraram baixo acúmulo de transcritos do gene TcLeg3 para todos os dias
após a infecção da plântula, obtendo apenas variação significante no período inicial
de necrose da planta (45 dias). Por outro lado, o gene TcLeg9 no tecido infectado
obteve variação de expressão significante no primeiro dia (1,00-X para 2,93-X) e
no quadragésimo quinto dia após inoculação do fungo (1,00-X para 1,82-X). A
expressão

do

gene

TcLeg6

foi

detectada

apenas

nas

sementes

em

desenvolvimento, sendo crescente do primeiro estágio de desenvolvimento da
semente até o terceiro estágio (1,00 para 8,90-X). Os genes TcLeg3 e TcLeg9 não
xi

apresentaram uma variação de expressão significante entre os estágios de
desenvolvimento analisados, contudo, o TcLeg9 obteve um aumento significativo
para 2,49-X no último estágio analisado. Os resultados deste trabalho mostram,
pela primeira vez, a caracterização das três VPEs codificadas pelo genoma do
Theobroma cacao, e propõe um papel significativo das três VPEs durante o
desenvolvimento da planta, no qual as TcLEG3, TcLEG6 e TcLE9 são classificadas,
respectivamente, como do tipo semente, embriogênese e vegetativa, de acordo
com os tecidos onde são mais expressas.

Palavras Chave: Enzimas de Processamento Vacuolar, Fitocistatinas, modelagem,
docagem, expressão gênica.
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ABSTRACT

SANTANA, Juliano O., M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus – Bahia,
february de 2015. CHARACTERIZATION OF LEGUMAÍNAS CODED BY THE
GENOME Theobroma cacao L. Advisor: Dr. Carlos Priminho Pirovani. Advisorcommitee: Dra. Virgínia Lúcia Fontes Soares.

Legumaínas are cysteine proteases belonging to the C13 family (EC 3.4.22.34) and
are found in many cell types. These proteins are also called vacuolar processing
enzymes (VPEs), due to their ability to recognize and cleave residues asparagine
(Asn) or aspartic acid (Asp) in polypeptides. In plants the VPEs are involved in many
physiological processes and are synthesized as inactive prolegumains, being
transferred to the vacuole or the cell wall. This study aimed to characterize the cacao
VPEs by in silico analysis, three-dimensional modeling and gene expression in
different tissues. Three legumains were identified in the genomic databank of cacao
(CocoaGenDB) at the loci Tc03_g025550, Tc06_g006030 and Tc09_g004580,
respectively, and thus named: TcLeg3, TcLeg6 and TcLeg9. The Pfam software
revealed that the three sequences correspond to the family of legumains. The
alignment between of VPEs and legumaína (γVPE) of Arabidopsis thaliana revealed
high similarity in the group with presence of several conserved amino acid blocks.
Through the MEGA 6 program, a dendrogram was generated, being observed three
different groups, the group of βVPE, δVPE and α / γVPE. In α / γVPE group is
inserted TcLEG9, βVPE in the TcLEG3 and δVPE in the TcLEG6.The 3D models of
the three VPEs were obtained by homology modeling. The three VPEs showed
differences in molecular size of the surface area and number of atoms of the
structure, resembling the amount of α-helices (9) β-sheet (8) and loops (17). The
similarity between the VPEs was evidenced by overlapping structures in PyMOL
program. The distance between the catalytic residues histidine (His) and cysteine
(Cys) of the three VPEs were different, being 5.5 Ǻ to TcLEG3, 6.3 Ǻ to TcLEG6
and 5.1 Ǻ to TcLEG9. The validation of the structures showed Ramachandran
diagrams with 100% of the waste in energetically favorable regions for the three
VPEs. Moreover, the 3D model the two phytocystatins (PhyCys) of cocoa presented
Ramachandran diagram with 98.7% of residues in energetically favorable regions
TcCYS1 and 97.5% for TcCYS4.The modeling of VPEs revealed that the proxiii

peptide located in the C-terminal region of VPEs blocks the catalytic slit. The
docking between VPEs and PhyCys generated six complex, and revealed that the
catalytic residues of VPEs and PhyCys are arranged on the surface of the loop
region, which will facilitate the interaction between the two molecules. Gene
expression (TcLeg3, TcLeg6 andTcLeg9) were analyzed using RT-qPCR technique
in different tissues: i) cotyledons during germination at different times; ii) infected
tissues; and iii) developing seeds. The expression levels were analyzed in two
biological replicates and experimental quintuplicate. The expression data was
evaluated by the 2-∆∆Ct method and normalized by the Ct value of the endogenous
control established by NormFinder software. The analysis of relative expression
showed accumulation of TcLeg3 transcripts for all tissues analyzed, being less
expressed in root (1.00-X) and greater expressed in seed (21.70-X) and tegument
(21.45-X). The TcLeg9 gene was also expressed in all tissues, the leaf presented
the highest expression (25.56-X). In the cotyledons in germination, the TcLeg3
transcripts was decreasing the initial time until the thirtieth day (1.00 to 0.018-X),
inversely the expression of TcLeg9 increased from time zero to the twentieth day
(64X). In the tissue infected by the fungus Moniliophthora perniciosa, a low
accumulation of TcLeg3 gene for every day after the infection, presenting only a
significant variation in the initial period of plant necrosis (45 days). The TcLeg9 gene
in the infected tissue, showed expression significantly in the first day (1.00-X to 2.93X), and 45 day after inoculation by the fungus (1.00-X to 1.82-X). The TcLeg6 gene
expression was only detected in developing seeds. The TcLeg3 and TcLeg9 genes
did not show a significant expression variation between the developmental stages
analyzed, however, the TcLeg9 showed a significant increase to 2.49-X in the last
stage analyzed. These results show the first time the characterization of the three
VPEs encoded by the genome of Theobroma cacao, and suggests an important role
of the three VPEs during plant development, in which TcLEG3, TcLEG6 and TcLE9
are classified, respectively as seed type, embryogenesis and vegetative.

Key-words: vacuolar processing enzyme, phytocystatins, modeling, docking,
expression.
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1- INTRODUÇÃO

O cacaueiro (Theobroma caco L.) é uma planta que pertence ao gênero
Theobroma, família Malvaceae e a ordem Malvales e apresenta características
morfológicas variadas dentro da espécie (ALVERSON et al., 1999).
A cacauicultura ganhou importância pelas questões alimentares e
industriais, já que as amêndoas do cacau são matéria-prima para a produção de
chocolates e derivados (PURDY e SCHMIDT, 1996). Seu cultivo estende-se por
territórios das Américas Central e do Sul, Ásia, África e Oceania. Segundo dados
da Organização Internacional do Cacau (ICCO), o Brasil ocupou a quinta colocação
na safra 2011/12, com cerca de 230 mil toneladas, sendo que o estado da Bahia
concentra cerca de 60% da produção nacional (BRASÍLIA, 2013).
Os

avanços

da

doença

vassoura-de-bruxa,

causada

pelo

fungo

Moniliophthora perniciosa (AIME & PHILLIPS-MORA, 2005), juntamente com
fatores climáticos e desvalorização do produto favoreceram o declínio da lavoura
cacaueira em meados dos anos 90. Este contexto provocou redução na produção
do cacau, e demandou várias metodologias para controlar o fungo da vassoura-debruxa como controle com fungicidas, poda fitossanitária (remoção dos tecidos
infectados), uso de variedades resistentes e até melhoramento genético (ALVES et
al., 2006; FIORAVANTI e VELHO, 2011; MEJIA et al., 2008; OLIVEIRA e LUZ,
2005).
O fungo Moniliophthora perniciosa possui duas fases em seu ciclo de vida,
uma biotrófica (parasítica) e outra necrotrófica (saprofítica). A primeira fase de
crescimento intercelular, é encontrada nos tecidos vivos da planta, enquanto que a
segunda fase se desenvolve nos tecidos mortos provocado por necrose e morte
dos tecidos infectados (ANDEBRHAN et al., 1999; CEITA et al., 2007; SCARPARI
et al., 2005; SILVA et al., 2002). Esses eventos ocasionam na planta mudanças
fisiológicas, morfológicas e histológicas nos frutos, nas brotações vegetativas e nas
almofadas florais (FRIAS et al., 1991; MENEZES et al., 2014; ORCHARD et al.,
1994; SCARPARI et al., 2005).
Nos últimos anos, houve um crescimento considerável de caracterização e
estudos de genes do genoma do T. cacao (BOZA et al., 2014; GESTEIRA et al.,
2007; MOTAMAYOR et al., 2013; PINHEIRO et al., 2011; PIROVANI et al., 2010).
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Esses estudos vêm sendo desenvolvidos para gerar informações adicionais para a
compreensão dos processos metabólitos da planta e sua interação com doenças
fitopatogênicas. O balanço entre as proteases e seus inibidores proteicos tem sido
apontadas como parte da batalha molecular nas interações planta-patógeno (VAN
DER HOORN et al., 2004; SHINDO e VAN DER HOORN, 2008).
As proteases cisteínicas inseridas na família C13, também conhecidas como
família

das

legumaínas,

são

proteínas

denominadas

de

“Enzimas

de

Processamento Vacuolar” (VPEs), devido à sua habilidade de reconhecer e clivar
polipeptídeos após os resíduos de asparagina ou ácido aspártico (MÜNTZ e
SHUTOV, 2002; RAWLINGS et al., 2012).
Em plantas, as legumaínas são classificadas de acordo com o tecido onde
são mais expressas, sendo os grupos: vegetativos, semente e embriogênese. No
grupo vegetativo, estão inseridas as proteínas envolvidas, principalmente, no
desenvolvimento da planta e reposta a patógenos (DONNISON et al., 2007;
HATSUGAI et al., 2004). O grupo de sementes estão envolvidas na mobilização de
proteínas de reserva durante o desenvolvimento da semente (NAKAUNE et al.,
2005; RADCHUK et al., 2011). O grupo embriogênese, são proteínas ainda pouco
descritas, observadas através da técnica de “immunobloting” na camada interna do
tegumento em sementes durante a fase de desenvolvimento (CHRISTOFF et al.,
2014; NAKAUNE et al., 2005).
As legumaínas são sintetizadas como pré-prolegumaínas contendo um
peptídeo sinal e dois pró-peptídeos, situados nas extremidades da região Nterminal e C-terminal. Essas proteínas, quando perdem o peptídeo sinal no retículo
endoplasmático rugoso, são direcionadas para o vacúolo em sua forma inativa que
sob condições favoráveis de pH ácido, a prolegumaína sofre ativação e torna-se
uma legumaína ativa (LI et al., 2003; MÜNTZ e SHUTOV, 2002; MÜNTZ et al.,
2002).
A interação entre as fitocistatinas e legumaínas como mecanismo de defesa
das plantas podem ser consideradas ferramentas para aplicações biotecnológicas,
servindo

como

mecanismo

de

resistência

das

plantas

contra

ataques

fitopatogênicos (BELENGHI et al., 2003; MARGIS-PINHEIRO et al., 2008;
MARTINEZ et al., 2007; MARTÍNEZ et al., 2012; SOLOMON et al., 1999). Neste
contexto, a técnica de docagem pode ser utilizado para compreender o mecanismo
de interação entre as fitocistatinas e legumaínas a nível estrutural. Para realização
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da docagem as estruturas tridimensionais são geradas por modelagem
tridimensional e posteriormente são refinadas e validadas (GOLDSMITHFISCHMAN e HONIG, 2003).
As cistatinas são inibidoras reversíveis da atividade de cisteíno-proteases e
têm sido identificadas em grande número de plantas (MOSOLOV e VALUEVA,
2005). As cistatinas são constituídas por quatro famílias, entre elas as fitocistatinas,
que são inibidores específicos de plantas e são divididas em dois grupos. No grupo
I, além de possuir os sítios conservados das cistatinas, existe uma região
conservada LARFAV. No grupo II estão as fitocistatinas com as mesmas
características do grupo I e mais uma cauda estendida na região carboxi-terminal,
contemplada pela adição do motivo SNSL (MARGIS et al., 1998; MARTINEZ et al.,
2005; SHYU et al., 2004).
Este é um trabalho pioneiro de caracterização das legumaínas codificadas
pelo genoma do Theobroma cacao e foi planejado com o objetivo de descrever as
legumaínas (TcLEG3, TcLEG6 e TcLEG9) obtidas no banco genômico do cacau –
CocoaGenDB, por meio de técnicas in silico, modelar tridimensionalmente as
proteínas, realizar o acoplamento entre seu inibidor endógeno (fitocistatina do
cacau ) e observar o padrão de expressão dos genes identificados por RT-qPCR
em diferentes tecidos, como também em plântulas infectadas pelo fungo
Moniliophthora perniciosa. Dessa forma, a caracterização e o estudo dos genes
candidatos podem possibilitar o melhor entendimento dos processos metabólicos
das legumaínas, vislumbrando prováveis papeis funcionais desses no cacaueiro.
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2- REVISÃO DE LITERATURA

2.1- O cacaueiro

O Theobroma cacao L. é uma árvore diploide da família Malvácea,
popularmente chamado de cacaueiro. As plantas adultas apresentam altura que
pode variar entre cinco a dez metros. É uma planta perene com duas fases de
produção, uma entre março e agosto chamada de temporão e outra entre setembro
e fevereiro conhecida como safra (ALVERSON et al., 1999; BASTOS, 1987).
Existem três grades grupos de origem do cacaueiro de acordo com suas
características morfológicas, genética e localização geográfica: crioulo, forasteiro e
trinitário. O grupo crioulo espalhou-se na América Central e sul do México, possuem
frutos grandes com cotilédone branco ou violeta claro, suas plantas são menos
robustas que os forasteiros e produzem o chocolate de melhor qualidade. O grupo
forasteiro considerado o verdadeiro cacau brasileiro, tem como características
frutos ovoides e cotilédone violeta escuro e disseminou abaixo da Bacia Amazônica
(norte do Brasil) até as Guianas. O grupo trinitário é um híbrido natural entre o
crioulo e forasteiro, suas sementes variam na coloração interna podendo
apresentar amarelo pálido e roxo escuro (ALMEIDA e VALLE, 2007; ROSÁRIO et
al., 1978).
O cacau possui grande relevância industrial e alimentícia. Através das
amêndoas fermentadas e torradas são obtidas o líquor (Figura 1), manteiga e torta,
que são consideradas matérias-primas. A sua importância econômica é inserida
principalmente pelo consumo de chocolate sob as mais variadas formas (PURDY e
SCHMIDT, 1996). No aproveitamento integral do cacau, destacam-se a produção
de geleia, polpa, mel, vinagre, manteiga e néctar. Da casca pode-se extrair álcool
e pectina, biofertilizante, ração animal ou processada em farinha seca ou silagem,
entre outras aplicações (BAHIA, 2006).
Em 1746, no município de Canavieiras, no estado da Bahia, as primeiras
sementes de cacau foram plantadas às margens do Rio Pardo, sendo as primeiras
variantes do tipo forasteiro (SOUZA e DIAS, 2001). Nesta época a agricultura
cacaueira apresentava pouco destaque na economia regional, pois a atividade
predominante era a cana-de-açúcar. Em 1890, a lavoura açucareira sofreu uma
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grande crise o que estimulou a expansão dos cacauais em solo baiano, ocupando
assim lugar de destaque na exportação de produtos do cacau (MARINHO, 2001).

Figura 01: Líquor de cacau. Obtenção do líquor a partir da moagem de amêndoas, após
fermentadas e torradas. Fonte: MARS Brasil – Acervo do Autor.

O cultivo, a comercialização e a exportação foram responsáveis pelo
processo de caracterização da burguesia cacaueira. A fase inicial desse período foi
marcada pelas correntes migratórias, desmatamento da floresta, plantio do cacau,
formação do comercial e escoamento da produção. A alta lucratividade da
comercialização do cacau caracterizou esse período como época de “ouro” da
região sul da Bahia, firmando-se como o principal produto de exportação,
contribuindo de forma crescente para a receita estadual (FREITAS e PARAÍSO,
2001; ROCHA, 2008).
O processo de desaceleração da produção de cacau na região sul baiana
teve seu estopim em 1989 quando foi detectada, pela primeira vez, a vassoura-debruxa. Os danos severos causados pelo fungo Moniliophthora perniciosa (AIME e
PHILLIPS-MORA, 2005), aliados aos baixos preços do cacau no mercado
internacional, desencadeou um processo de empobrecimento na região. Esse fato
resultou na falência de inúmeros produtores, no desemprego de milhares de
trabalhadores rurais e desvalorização das propriedades rurais (ROCHA, 2008).
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A vassoura-de-bruxa é causada pelo fitopatógeno M. perniciosa, sendo este
fungo um basidiomiceto que possui duas fases: saprofítica e parasítica (AIME &
PHILLIPS-MORA, 2005). As plantas quando são infectadas pelos basidiósporos
desencadeiam mudanças morfológicas, histológicas e fisiológicas nos frutos,
brotações vegetativas e nas as almofadas florais, sofrendo hipertrofia e hiperplasia,
tornando-a inviáveis para produção de frutos, provocando necrose e morte dos
tecidos infectados (CALLE et al, 1982; CEITA et al., 2007; PURDY e SCHMIDT,
1996; SCARPARI et al., 2005).
A biologia molecular e a engenharia genética surgem como importantes
ferramentas de investigação que vem selecionando genótipos para aumentar a
base genética do cacaueiro e analisar os mecanismos desencadeados na interação
com o fungo M. perniciosa (BOZA et al., 2014; GESTEIRA et al., 2007; MARITA et
al., 2001). Esses métodos permitem a identificação de sequências homólogas de
genes conhecidos por conferir resistência a fitopatógenos.

2.2- Enzimas proteolíticas

As enzimas proteolíticas, também denominadas de proteases ou
proteinases, são hidrolases que atuam na quebra de ligações peptídicas
degradando proteínas em aminoácidos e, ou em peptídeos (VAN DER HOORN et
al., 2008). Estas enzimas são amplamente distribuídas entre os organismos vivos,
representando cerca de 2% de todo produto gênico (RAWLINGS et al., 1999).
As proteases estão divididas em duas classes: exopeptidases e
endopeptidades. As exopeptidases atuam removendo um ou até três resíduos de
aminoácidos na extremidade amino-terminal ou carboxi-terminal de um peptídeo ou
proteína. Por outro lado, as endopeptidades hidrolisam ligações presentes no
interior da cadeia polipeptídica (BARRETT, 1994; RAWLINGS & BARRETT, 1993).
As endopeptidades são divididas em subclasses baseado nos resíduos de
aminoácidos catalíticos presentes no sítio da enzima. As principais enzimas são
assim classificadas: serino-peptidades (EC 3.4.21) que possuem no centro ativo
um resíduo de serina; as cisteíno-peptidases (EC 3.4.22) que possuem um resíduo
de cisteína necessários para sua atividade catalítica; as aspartil-peptidases (EC
3.4.23) que possuem como resíduo catalítico um ou dois resíduos de ácido
6

aspártico e; as metalo-peptidases (EC 3.4.24) que utilizam um íon metálico em seu
mecanismo catalítico. Outras proteases que ainda não foram determinadas seu
sítio ativo e mecanismo catalítico são agrupadas na classe do tipo desconhecido
(RAWLINGS et al., 2012).
As classes de peptidases anteriormente descritas podem ainda ser
classificadas de acordo com suas similaridades estruturais, sendo agrupadas por
clãs. Nessas famílias, cada membro possui relação evolutiva, seja na sequência
completa ou na região responsável pela atividade catalítica com outra proteína da
mesma família. Apesar da ausência de similaridade significativa, os clãs
apresentam indícios de relação evolutiva na ordem linear dos resíduos catalíticos
na estrutura terciária da proteína (RAWLINGS e BARRETT, 1999; RAWLINGS et
al., 2006).

2.2.1- Proteases cisteínicas

As proteases cisteínicas, atualmente, são classificadas em 61 famílias
agrupadas em 8 clãs. Em plantas, a maioria está inserida na família C1 e C13,
sendo a primeira família a mais estudada possuindo 148 enzimas caracterizadas
(MARTINEZ et al., 2008; RAWLINGS, 2013). A família C1 pertence ao clã CA e são
também denominadas família da papaína, pois possuem como principal
representante a papaína extraída do látex de Carica papaya (MOUSSAOUI et al.,
2001). As enzimas desta família, além de apresentarem similaridade estrutural com
a papaína, possuem resíduos catalíticos de cisteína (Cys), histidina (His) e
asparagina (Asn) formando a tríade catalítica (WIEDERANDERS, 2003).
A família C13, também conhecida como família das legumaínas pertence ao
clã CD das proteases cisteínicas (ISHII, 1994) e são encontradas em diversos tipos
de células, incluindo, as de plantas, parasitas e mamíferos (CHAN et al., 2009;
KEMBHAVI et al., 1993; KLINKERT et al., 1989). Estas proteínas também são
denominadas de Enzimas de Processamento Vacuolar (VPEs) ou Asparaginil
Endopeptidases (AEP), devido à sua habilidade de reconhecer e clivar após os
resíduos de asparagina (Asn) ou ácido aspártico (Asp) em polipeptídeos (Figura 2)
(HARA-NISHIMURA et al., 1995; MÜNTZ e SHUTOV, 2002; RAWLINGS et al.,
2012).
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Figura 2: Ilustração de Legumaínas (VPE) reconhecendo os resíduos de clivagem
(Asn/Asp) em uma sequência proteica. Fonte: Acervo do autor.

As enzimas da família das VPEs foram, inicialmente, isoladas de sementes
maduras da mamona (Ricinus communis) e de cotilédones da soja (Glycine max)
(HARA-NISHIMURA et al., 1991; SCOTT et al., 1992), e apresentam resíduos
catalíticos conservados de Cys e His, dispostos na ordem His-Cys, precedidos por
um bloco de quatro aminoácidos hidrofóbicos (Figura 3) (CHEN et al., 1998).
Mutações específicas trocando os resíduos conservados Cys83, Cys222 e His180
das legumaínas da mamona (Ricinus communis), por resíduos de Glicina (Gly),
desativaram suas funções, demonstrando que esses resíduos são essenciais para
atividade proteolítica (HIRAIWA et al., 1997).

Figura 3: Alinhamento de legumaínas. AL000900: rato, Q99538: humana; P49046:
feijão-de-porco (Canavalia ensiformis); P42665: Schistosoma japonicum;
P49048: Caenorhabditis elegans; Q92643: humana. Em verde os blocos dos
resíduos hidrofóbicos, em rosa os resíduos conservados de histidina e em
amarelo os resíduos conservados de cisteína. Fonte: CHEN et al., 1998.

As legumaínas foram relatadas em vários estudos em organismos
diferentes. No parasita Schistosoma mansoni, as VPE foram encontradas no
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intestino de vermes adultos (CAFFREY et al., 2004; KLINKERT et al., 1989), em
carrapatos (Haemaphysalis longicornis) foram observadas em todos os estágios de
desenvolvimento do parasita (ALIM et al., 2008), conferindo atividade hemolítica
para clivar a hemoglobina durante a ingestão de eritrócitos do hospedeiro.
Os camundongos mutantes, sem expressão gênica para as VPEs,
desenvolvem quadros patológicos semelhantes à hemofagocitose, como também
hematopoese extracelular (CHAN et al., 2009). Em mamíferos, a legumaína é
expressa ubiquamente, mas com níveis mais altos no rim, placenta, baço, fígado e
testículos (CHEN et al., 1997; YAMANE et al., 2002). Em humanos, serve como
biomarcador no diagnóstico clínico de pacientes com câncer de ovário, uma vez
que a expressão elevada de VPE correlaciona-se com o aumento do grau do tumor,
estágio avançado da doença e baixa sobrevida dos pacientes (WANG et al., 2012).
Ainda em outros órgãos, VPEs têm sido associadas ao quadro patológico de
pacientes com tumor colorretal e melanoma (BRIGGS et al., 2010; HAUGEN et al.,
2013; SMITH et al., 2012).

2.2.2- Biossíntese e processamento das legumaínas

As legumaínas são sintetizadas no citoplasma da célula como pró-peptídeos.
A tradução inicia paralelamente à polimerização do transcrito, originando uma préprolegumaína contendo um peptídeo sinal e dois pró-peptídeos, um na região Nterminal e outro na região C-terminal. Esse complexo de tradução primária é
encaminhado para a superfície do retículo endoplasmático rugoso (RER) onde é
finalizada sua polimerização e direcionada ao lúmen, onde o peptídeo sinal é
clivado por uma peptidase sinal, transformando o produto da tradução primária na
forma de uma prolegumaína inativa com massa molecular de aproximadamente 56
kDa (LI et al., 2003; MÜNTZ e SHUTOV, 2002; MÜNTZ et al., 2002). Do lúmen do
RER, as VPEs são transferidas para o vacúolo e ao alcançar estes compartimentos,
sob condições de pH ácido, a prolegumaína sofre ativação por autoclivagem dos
pró-peptídeos. Assim, torna-se uma legumaína ativa com massa molecular de
aproximadamente 46 kDa, exercendo sua atividade biológica no tecido da planta
(Figura 4) (DALL e BRANDSTETTER, 2012; LI et al., 2003).
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A ativação da enzima depende da remoção dos pró-peptídeos N e Cterminais, ou pelo menos do pró-peptídeo C-terminal, como descrito em Ricinus
communis (HIRAIWA et al., 1999). Esses sítios de processamento dos própeptídeos são flanqueados por resíduos de asparagina ou ácido aspártico, sendo
que para a legumaína exercer sua atividade, sofre remoção autocatalítica dessas
regiões. (KUROYANAGI et al., 2002). Sinais de direcionamento vacuolar podem
ser encontrados nos pró-peptídeos como demonstrado por alguns autores
(DONNISON et al., 2007; JACKSON et al., 2007).

Figura 4: Representação esquemática da biossíntese das legumaínas. RER: retículo
endoplasmático rugoso; PS: peptídeo sinal; Fonte: adaptado de MÜNTZ e
SHUTOV, 2002; KUROYANAGI et al., 2002.

2.2.3- Legumaínas e suas funções em plantas

Em plantas, de acordo com os tecidos onde são mais expressas, as
legumaínas são classificadas como vegetativas, de sementes e do tipo
embriogênese (Figura 5). Ainda que as VPEs vegetativas tenham sido observadas
em sementes, a classificação das VPEs continua a ser utilizada com base nas
funções que essas enzimas desempenham na planta (GRUIS et al., 2002;
KINOSHITA et al., 1999; YAMADA et al., 2005). As legumaínas vegetativas estão
envolvidas nos processos de resposta a estresse, morte celular programada
durante o desenvolvimento da planta, senescência e reposta a patógenos
(DONNISON et al., 2007; HATSUGAI et al., 2004). As legumaínas de sementes
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estão envolvidas no processamento e mobilização de proteínas de reserva e na
morte celular programada durante o desenvolvimento da semente (MÜNTZ e
SHUTOV, 2002; NAKAUNE et al., 2005; RADCHUK et al., 2011). Por outro lado, as
VPEs do tipo embriogênese atuam em sementes em desenvolvimento antes das
VPEs de sementes, sendo uma proteína ainda pouco explorada (CHRISTOFF et
al., 2014; NAKAUNE et al., 2005).

Figura 5: Árvore filogenética das legumaínas de plantas. Legumaínas separadas em
três tipos: Tipo vegetativo (verde), de semente (laranja) e a existência de uma
terceira classe (azul). Fonte: NAKAUNE et al., 2005.

Em Arabidopsis thaliana foram descobertos três genes de legumaínas
designadas de αVPE, βVPE e γVPE (KINOSHITA et al., 1995a; KINOSHITA et al.,
1995b). Uma quarta enzima foi relatada observando sua expressão em sementes
jovens em desenvolvimento, sendo intitulada de δVPE (Figura 5 - Azul) (GRUIS et
11

al., 2002; 2004). Estudos da expressão dos genes de VPEs demonstraram que a
αVPE e γVPE (VPE vegetativas) foram mais expressas em raízes, folhas
senescentes e em tecido em processo de morte celular programada (KINOSHITA
et al., 1999). Por outro lado, a βVPE e δVPE, englobadas nas VPEs de sementes,
a primeira foi expressa principalmente em sementes secas, eixo embrionário e
cotilédone, e a δVPE expressa em sementes em desenvolvimento, sendo envolvida
no processo para remoção das camadas internas necessárias para formação do
tegumento externo da semente (GRUIS et al., 2002; HARA-NISHIMURA et al, 2005;
NAKAUNE et al., 2005).
Os vacúolos de plantas são organelas que atuam na manutenção da
homeostase do protoplasma, armazenamento, captação de xenobióticos e digestão
de componentes celulares. Essas organelas são classificadas em vacúolos líticos
e de armazenamento de proteínas (JAUH et al., 1999). Os vacúolos líticos contêm
enzimas hidrolíticas para degradação de material celular, como observado durante
o processo de morte celular. Os vacúolos de armazenamento contêm grande
quantidade de diversas proteínas de defesa e de reserva que servem como fonte
de carbono, nitrogênio e enxofre para germinação da semente e desenvolvimento
da planta (HARA-NISHIMURA e HATSUGAI, 2011; HERMAN e LARKINS, 1999;
YAMADA et al., 2005).
Em sementes de leguminosas, as proteínas de armazenamento 11S são as
globulinas maioritárias e são sintetizas no RER e estocada em vacúolos. Quando
as legumaínas fundem-se com esses vacúolos, elas clivam a sequência proteica
da globulina (11S) após os resíduos de asparagina, como resultado desta clivagem,
dois trímeros juntam-se formando um hexâmero que impedirão sua proteólise
prematura pela ação catalítica das legumaínas. As VPEs, durante a germinação da
semente, ativam outras proteases cisteínicas tipo papaínas da família C1A, as
quais irão hidrolisar os hexâmeros formados para servirem como fonte de
aminoácidos para síntese de outras proteínas (Figura 6) (MÜNTZ e SHUTOV, 2002;
KATO et al., 2003; ZAKHAROV et al., 2004).
Na cana-de-açúcar (Saccharum officinarum), as VPEs altamente expressas
em tecidos vegetativos, o motivo conservado após o peptídeo sinal, que consiste
da sequência IRLPS na região amino-terminal, promoveram redirecionamento para
vacúolos líticos, podendo ocorrer algumas substituições nos dois primeiros
resíduos (I/L, R/K, L, P, S) em espécies diferentes (JACKSON et al., 2007). No
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arroz, uma mutação no gene de uma VPE originou o acúmulo de uma grande
quantidade de pró-glutelina em vacúolos, resultando no atraso do crescimento da
folha primária, indicando que o processamento desta proteína influencia o
desenvolvimento inicial da planta (Kumamaru et al., 2010).

Figura 6: Representação esquemática da atuação das legumaínas em sementes.
Fonte: adaptada de MÜNTZ e SHUTOV, 2002.

2.2.4- Inibição das legumaínas

As atividades bioquímicas inerentes das VPEs podem ser inibidas pela
atuação das cistatinas, que por sua vez, foram primeiramente caracterizadas como
proteínas inibidoras de proteases cisteínicas do tipo papaína (família C1A). As
cistatinas são compostas por uma cadeia simples com massa molecular de
aproximadamente 14 kDa e atuam como pseudo-substrato formando um complexo
reversível com a protease cisteínica alvo, bloqueando o acesso do substrato
específico ao sítio ativo da enzima (ALVAREZ-FERNANDEZ et al., 1999;
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GIANOTTI et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2003; TURK e BODE, 1991). A inibição
das enzimas da família das papaínas ocorre por meio da interação entre três
regiões conservadas das cistatinas, dois sítios na região N-terminal, glicina (Gly) e
o motivo QxVxG (glutamina, valina e glicina) e outro sítio na região próximo a Cterminal o resíduo triptofano (Trp) (Figura 7) (BENCHABANE et al., 2010; TURK e
BODE, 1991).
A superfamília das cistatinas é constituída por quatro famílias, entre elas as
fitocistatinas (PhyCys), que são inibidores específicos de plantas, constituídas em
sua maioria de proteínas pequenas com massa molecular entre 11 e 16 kDA
(MARTINEZ et al., 2005). As PhyCys são divididas em dois grupos (Figura 7). No
grupo I, além de possuir os sítios conservados das cistatinas, caracteriza-se pela
presença exclusiva da sequência LARFAV. No grupo II estão as PhyCys com as
mesmas características do grupo I, sendo contemplada por uma cauda estendida
na região C-terminal com adição do motivo SNSL, no que resulta de uma proteína
maior com massa molecular de aproximadamente 23 kDA. A função desta cauda
terminal da PhyCys do grupo II tem demonstrado potencial capacidade de inibir as
legumaínas (MARGIS et al., 1998; MARTINEZ et al., 2005; MARTINEZ et al., 2007;
MISAKA et al., 1996; SANTOS-SILVA et al., 2012; SHYU et al., 2004).

Figura 7: Representação esquemática dos grupos das cistatinas. Em laranja o motivo
SNSL capaz de inibir as legumaínas. Fonte: Adaptação das figuras de
MARTINEZ et al. 2007, PIROVANI et al., 2010 e SHYU et al., 2004.

As PhyCys atuam na defesa de planta em resposta a ferimentos ou ataque
de patógenos e insetos. Alguns fitopatógenos e insetos secretam proteases
cisteínicas para facilitar o processo de patogênese e degradação de proteína da
planta (HABIB e FAZILI, 2007). Alguns ensaios in vitro demonstraram que as
PhyCys são capazes de inibir as cisteíno-proteases digestivas de insetos e o
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crescimento de micro-organismos fitopatogênicos (PIROVANI et al., 2010; YANG e
YEAH, 2005; ZHAO et al., 1996).
Quatro cistatinas do cacau (TcCYS1, 2, 3 e 4) foram clonadas em nosso
laboratório e caracterizadas quanto à cinética de inibição de papaína (Pirovani et
al., 2010). As cistatinas TcCYS1 e TcCYS4 possuem a região C-terminal estendida,
contendo a sequência SNSL (Figura 8), contudo possíveis interações das regiões
carboxi estendidas com proteases cisteínicas do tipo legumina ainda não foram
analisadas.

Figura 8: Alinhamento de sequências de quatro cistatinas de cacau. O sítio inibitório
SNSL de legumaínas é apresentado na Box4. Fonte: PIROVANI et al., 2010.

2.3- Modelagem tridimensional de proteínas

A bioinformática nos últimos anos vem sendo uma ferramenta complementar
nas pesquisas desenvolvidas em laboratórios na área molecular. Associado a
avanços

tecnológicos

com

o

desenvolvimento

de

computadores

com

microprocessadores de alto desempenho, a bioinformática vem sendo utilizada nas
análises de sequências de DNA, proteínas, transcritos e metabólitos, e nas análises
funcionais e estruturais (LU et al., 2013; XIONG, 2006).
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A modelagem de estruturas tridimensionais de proteínas usa técnica
computacional da bioinformática para criar modelos reais baseados no domínio
estrutural. A modelagem por homologia, também conhecida como modelagem
comparativa, é uma metodologia empregada para determinação estrutural a partir
de um ancestral comum que tenha sua estrutura resolvida e disponível em bancos
de dados do tipo Protein Data Bank (PDB) (KUNDROTAS et al., 2006).
Experimentos na área de cristalografia de raio-x e ressonância magnética nuclear
ajudaram a ampliar os arquivos armazenados das estruturas proteicas. O banco
PDB foi iniciado em 1975 com sete estruturas resolvidas, e atualmente são
encontradas mais de cem mil estruturas depositadas e deste montante, 42.628
estruturas são provindas da América do Norte, o maior contribuinte em relação às
outras regiões do planeta (PROTEIN DATA BANK, 2014).
O processo de modelagem possui inúmeras etapas com a finalidade de
otimizar as posições das cadeias laterais, refinar a estrutura obtida e validar o
modelo obtido. A partir do modelo gerado, outras análises in silico podem ser
realizadas a fim de analisar as funções biológicas das macromoléculas, suas
interações e a dinâmica metabólica (GOLDSMITH-FISCHMAN e HONIG, 2003;
SANTOS-FILHO et al., 2003).

2.3.1- Modelagem por homologia

A modelagem por homologia, também denominada de modelagem
comparativa, é a ferramenta mais bem sucedida de predição de estruturas
tridimensionais de proteínas (DEANE, BLUNDELL, 2003). Neste método é
necessário que as sequências da proteína molde e da proteína alvo, haja certo grau
de identidade. Baseado em uma escala de confiabilidade, modelos gerados com
identidade superior a 50% são considerados de alta confiança, entre 30% e 50%
intermediária e modelos entre 25% e 30% são considerados de baixa confiança
(D’ALFONSO; VITKUP, 2001).
Este tipo de modelagem comparativa baseia-se obedecendo aos seguintes
padrões: i) homologia entre sequência de aminoácidos implica em semelhança
estrutural e funcional; ii) proteínas homólogas apresentam regiões internas
conservadas; iii) as principais diferenças estruturais entre proteínas homólogas
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ocorrem nas regiões externas (loops) que ligam os elementos de estrutura
secundária (SANTOS-FILHO et al., 2003).
A possiblidade de ocorrer erros nos modelos construídos através do método
de homologia é inversamente proporcional ao grau de identidade entra as
sequências (molde e alvo). Os erros não ocorrem igualmente em toda a estrutura,
o que permite a obtenção de modelos satisfatórios. Estes erros podem ser
minimizados ou excluídos observando o melhor alinhamento entre as estruturas,
no qual evitar estruturas distorcidas dos resíduos da cadeia principal (SANTOSFILHO et al., 2003).
Inúmeros softwares são utilizados para modelar e obter proteínas por
homologia, entre os mais utilizados pelos pesquisadores são o Swiss-Model e
Modeller 9.12. O Swiss-Model é uma plataforma servidor, seu sistema de interação
com o usuário é totalmente online, no qual faz-se upload da sequência primária da
proteína alvo, como também seleção dos melhores moldes conforme os parâmetros
estereoquímicos disponibilizados pelo servidor (ARNALD et al., 2006). A plataforma
Swiss-Model requer internet com velocidade de transferência acima de 1Mbps e
navegador, para assim acessar o sistema de banco de dados através de
requisições por Protocolo de Transferência de Hipertexto – HTTP (Figura 9)
(ARNALD et al., 2006).

Figura 9: Esquema geral da estrutura do portal Swiss-Model.

Por outro lado, o Modeller trabalha com base em linha de comandos do MSDOS e baseia-se em alinhamento sequencial múltiplo entre a sequência alvo e a
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sequência proteica do modelo. Esse sistema trabalha com scripts (arquivos)
complexos, um no formato “.ali” e cinco no formato “.py”, além de requer banco de
dados já selecionados pelo pesquisador no formato “.pdb” (GIBAS e JAMBECK,
2001; SALI E BLUNDELL, 1993).

2.3.2- Mecânica molecular

Durante o desenvolvimento da estrutura tridimensional, alguns erros podem
ser verificados na proteína alvo, dessa forma, é imprescindível que o modelo
gerado seja refinado antes de ser utilizado. Esses erros podem ser uma
substituição de uma cadeia, comprimento de ligações peptídicas muitos grandes,
loops com conformações ruins criados aleatoriamente e interações atômicas
desfavoráveis (átomos muito próximos entre si). Entretanto, a maioria destes
problemas podem ser resolvidos por meio de protocolos de minimização por
mecânica molecular (HÖLTJE et al., 2003; PAYNE et al., 1992).
A mecânica molecular é um método empírico que calcula a energia das
moléculas da estrutura baseado nas distâncias e ângulos padrão dos núcleos. Os
métodos empregados baseiam-se na mecânica clássica, onde a energia do sistema
é descrita pelo somatório das energias de ligação, angular, torcional e por
interações não ligadas (FORESMAN; FRISCH, 1996).
Os softwares CHARMM, AMBER, GROMOS e MM2, são os campos de força
que se destacam na mecânica molecular, sendo o CHARMM o programa mais
antigo utilizado comercialmente. Sendo que cada um desses softwares são
habilitados de um campo de força específico à geometria de uma molécula
especificada em termos de suas coordenadas atômicas. (FORESMAN, 1996).
Os cálculos realizados em computadores de mecânicas molecular são
rápidos em sistema grandes permitindo a inclusão de proteínas, DNA e polímeros.
Entretanto, essa metodologia é restrita devido à falta de parametrização de alguns
sistemas e por não considerar os elétrons. Dessa forma os problemas de interações
químicas (quebra e formação de ligações) não pode ser tratado (BYSTROFF et al.,
2005; FORESMAN e FRISCH, 1996).
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2.3.3- Métodos de validação

A validação é um método aplicado para avaliar a qualidade da estrutura
tridimensional predita e seus parâmetros estereoquímicos gerados pelo software.
O diagrama de Ramachandran fornece informações finais da qualidade do arranjo
estrutural gerado, no qual são plotados os ângulos torcionais que descrevem a
orientação relativa dos planos peptídicos em torno das ligações da cadeia principal.
Esses ângulos são denominados phi (φ) e psi (ψ). O ângulo φ situa-se entre o
carbono-α e o nitrogênio do grupamento amino e o ângulo ψ compreende a região
formada entre o carbono-α e o carbono do grupamento carboxi de cada aminoácido
(Figura 10) (NELSON e COX, 2011; RAMACHANDRAN et al., 1963).
As regiões A, B e L que são ilustradas no gráfico Ramachandran (Figura 11),
representam as regiões dos valores favoráveis (vermelho) obtidos para os ângulos
de torsão (φ e ψ) nas estruturas secundárias α-hélice, folha-β e loops. O modelo
gerado com excelente qualidade no arranjo estrutural deve possuir mais de 90%
dos resíduos de aminoácidos localizados nas regiões favoráveis (A, B e L)
(LASKOWSKI et al., 1993; MORRIS et al., 1992).

Figura 10: Representação dos ângulos de torsão φ e ψ. Fonte: adaptada de NELSON
e COX, 2011.
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Existem ainda outras regiões no gráfico Ramachandran que podem conter
aminoácidos. Essas regiões adicionais são divididas em três grupos: as regiões
mais permissivas (amarelas), permissivas e não permissivas (brancas). A região
mais permissiva contempla os aminoácidos com valores próximos aos mais
favoráveis. A região permissiva dispõe dos valores que são menos favoráveis,
diminuindo a qualidade da predição estrutural da proteína. A região não permissiva
apresenta os valores dos ângulos inadequados para englobar a estrutura proteica
(RAMACHANDRAN et al., 1963).

Figura 11: Exemplo do gráfico Ramachandran. Vermelho: região favorável; Amarelo:
região mais permissivas; Branco: região não permissiva. Fonte: adaptada de
HOLLINGSWORTH e KARPLUS, 2010.

As conformações das cadeias laterais das estruturas proteicas geradas
também são avaliadas por ângulos de rotação (diedrais) (Figura 12). Essa análise
é representada pelo diagrama denominado Chi1-Chi2, no qual através são
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indicados quais resíduos de aminoácidos estão distorcidos na cadeia lateral. Tais
conformações só existem para os aminoácidos de cadeia lateral que apresentam
estes ângulos (LESK, 2001).

Figura 12: Representação dos ângulos de torsão chi1 e chi2 nas cadeias laterais.
Fonte: Adaptada de FALCÃO et al., 2002.

Outro tipo de validação que pode ser realizado é o diagrama gerado após
processo de minimização de energia pelo software ANOLEA (Atomic Non-Local
Environment Assessment). O software calcula o somatório da interação dos átomos
para cada um dos aminoácidos obtendo-se o perfil de energia da estrutura de uma
proteína, o qual demonstra quanto o ambiente ao redor do átomo contribui para a
sua estabilidade. Este cálculo gera um valor (positivo ou negativo) para cada
aminoácido que é apresentado graficamente em faixas de cores vermelhas
(energias positivas) e verdes (energias negativas) (MELO e FEYTMANS 1998).
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3- MATERIAL E MÉTODOS

3.1- Análise in silico das legumaínas

As sequências primárias de aminoácidos predita para as três legumaínas
codificadas pelo genoma do Theobroma cacao foram obtidas no banco de dados
do CocoaGenDB (http://cocoagendb.cirad.fr/) (ARGOUT et al., 2007). A
identificação foi realizada por submissão de sequências de legumaínas de outras
espécies já identificadas no Basic Local Alignment and Search Tool – BLAST
(ALTSCHUL et al, 1990), empregando o algoritmo de busca Programs Search
Protein Databases Using a Protein Query (BLASTp), uma ferramenta que realiza
busca contra as proteínas presentes no CocoaGenDB.
As sequências das legumaínas identificadas foram submetidas a diferentes
análises

de

bioinformática:

alinhamento

de

sequências

-

ClustalW

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/); predição da massa molecular e ponto
isoelétrico - software Theoretical pI/mW (http://web.expasy.org/compute_pi/)
(GASTEIGER et al., 2005); predição do peptídeo de sinal – SignalP 4.1 Sever
(http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/) (BENDTSEN et al., 2004); análise dos
possíveis

sítios

de

N-glicosilação

–

NetNGlyc

(GUPTA

et

al.,

2004)

(http://www.cbs.dtu.dk/services/NetGlycate/); localização dos domínios funcionais
– Pfam (http://pfam.xfam.org/search/sequence), direcionamento da proteína –
TargetP

1.1

(EMANUELSSON

(http://www.cbs.dtu.dk/services/TargetP/)

e;

et
análise

al.,

2000)

no

MEROPS

(http://merops.sanger.ac.uk/). As buscas por sequências homólogas as VPEs do
cacau foram realizadas no banco de dados do NCBI (National Center for
Biotechnology Information) utilizando o programa BLASTX.

3.1.1- Dendrograma

O dendrograma filogenético foi construído com o programa MEGA 6
(KUMAR et al., 2004), utilizando como método de agrupamento o Neighbor-Joining

22

(SAITOU e NEI, 1987) com bootstrap (FELSENSTEIN, 1985) de 1000 repetições,
tendo seus valores anexados ao longo de cada ramo.
O peptídeo sinal foi excluído de cada proteína inserida ao longo do
dendrograma. A predição destes resíduos de direcionamento foi realizada pelo
software SignalP. Em seguida o programa BioEdit (Versão 7.2.1) foi utilizado para
alinhamento das sequências de aminoácidos e ao mesmo tempo gerar os arquivos
no formato “fasta” para serem processados no MEGA 6.
O dendrograma foi obtido com 31 sequências de proteínas, sendo algumas
homólogas, distribuídas em onze espécies de plantas, sendo elas: Nicotiana
tabacum (tabaco), Solanum lycopersicum (tomate), Oryza sativa (arroz), Vitis
vinifera (uva), Ricinus communis (mamona), Triticum aestivum (trigo), Hordeum
vulgare (cevada), Cucumis sativus (pepino), Sesamum indicum (gergelin),
Arabidopsis thaliana e Theobroma cacao (cacau). Cada sequência de proteína foi
identificada com seu número de acesso no banco de dados do NCBI. Uma cistatina
(TcCys1) do cacau descrita por Pirovani et al., 2010 foi utilizada como membro
externo.

3.1.2- Modelagem

Para prever as prováveis estruturas tridimensionais das VPEs do T. cacao
foram empregados métodos computacionais para realização da modelagem por
homologia, sendo uma técnica in silico confiável para a predição de estruturas
proteicas (CHOTHIA & LESK, 1986; MARTÍ-RENOM et al., 2000).
Na oportunidade, as duas PhyCys (TcCYS1 e TcCYS4) descritas por
Pirovani et al., 2010, que são cistatinas do tipo II, e, portanto, possuem a região
carboxi-terminal estendida com sítio de inibição de VPEs, foram também
modeladas com o objetivo de realizar o acoplamento molecular para compreender
o complexo inibitório.
As modelagens das três VPEs e das duas PhyCys foram elaboradas
conforme seguimento descrito na Figura 13. Foram realizadas buscas de estruturas
moldes resolvidas por cristalografia de raio-x ou ressonância magnética nuclear
(RMN) que pudessem atuar como base estrutural para a proteína-alvo passando
por várias etapas até obtenção do modelo final. As estruturas proteicas geradas
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foram validadas por softwares (descritos abaixo) que analisa possíveis erros
estruturais em regiões localizadas e os parâmetros estereoquímicos (JOHNSON et
al., 1994).

Figura 13: Esquema geral do método da modelagem por homologia. Fonte: adaptada
de MARTY-RENOM et al., 2000.
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3.1.2.1- Seleção dos moldes

Essa primeira etapa resultou na identificação de sequências moldes,
obedecendo a critérios, como: grau mínimo de similaridade, verificação de motivos
(motifs) pertencente ao sítio ativo das moléculas e família proteica. Para a
construção dos modelos para as VPEs foram considerados apenas aqueles moldes
com identidade superior a 35 % e E-value inferior a e-10-5. Por outro lado, para
construção dos modelos paras as PhyCys foram considerados aqueles moldes com
identidade superior a 25 % e E-value inferior a e-10-5.
Os modelos para as cisteíno proteases, foram procurados utilizando a
sequência primária de cada proteína molde no formato “fasta” e processados
“online” no software Blast (Basic Local Alignment Search Tool) configurado para
utilizar apenas o banco de dados do PDB (http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do).

3.1.2.2- Alinhamento das sequências

Com o conhecimento das sequências de aminoácidos das possíveis
legumaínas e das duas PhyCys descritas por Pirovani et al., 2010 codificadas pelo
genoma do T. cacau. Utilizando o software ClustalW foram realizados o
alinhamento global entre as sequências primárias das proteínas-molde e das
proteínas-alvo com o objetivo de identificar a equivalência dos resíduos existentes
e medir a similaridade entre elas.
Para gerar o alinhamento e facilitar a visualização das regiões conservadas
foi utilizado o software BioEdit (Versão 7.2.1), para verificar a qualidade do
alinhamento em escala de cores.

3.1.2.3- Construção dos modelos

As modelagens das três VPEs foram realizadas sem as regiões dos própeptídeos (Figura 4) com a finalidade de obter VPEs ativas e com o objetivo
posterior de realizar a docagem com seus inibidores (PhyCys) e compreender o
complexo inibitório (DALL E BRANDSTETTER, 2013; ZHAO et al., 2014).
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O programa Modeller 9.12 foi utilizado para modelagem tridimensional das
estruturas. Os scripts para processamento foram gerados pelo programa
Notepad++ (Versão 6.5.1), sendo um na extensão “.ali” (Dynamics AX Label Index
File) e cinco no formato “.py” (Python). O arquivo “.ali” contém informações da
sequência da proteína-alvo, enquanto que os scripts do formato “.py” possuem
comandos de modelagem e as estruturas tridimensionais das proteínas moldes
selecionadas no formato “.pdb” (Sali e Blundell, 1993).
Para o processo de modelagem, o Modeller requer no mínimo duas
estruturas tridimensionais resolvidas servindo como molde para a sequência
primária da estrutura alvo, assim foram selecionadas três estruturas resolvidas com
melhores identidades para cada VPE do T. cacao.

3.1.2.4- Refinamento molecular

O programa CHARMM (BROOKS et al., 1983) foi utilizado para o processo
de refinamento molecular, permitindo a geração e análise de uma vasta gama de
simulações moleculares, entre eles a minimização de energia e execuções de uma
dinâmica trajetória molecular.
A minimização de energia é um tipo de cálculo em que a energia do sistema
é reduzida através da otimização das posições atômicas, servindo para fazer o
refinamento de estruturas obtidas experimentalmente (VERLI, 2014). Essa energia
global do sistema foi reduzida alcançando uma conformação estrutural das VPEs e
PhyCys mais estável para o sistema.
O algoritmo empregado para minimização de energia foi o Steepest Descent,
onde as coordenadas dos átomos sofrem deslocamento suaves no sentido
contrário ao gradiente, sendo este método adequado para remoção de
sobreposição dos átomos (BROOKS et al., 1983).

3.1.2.5- Validação
Após a construção dos modelos foi necessário verificar os possíveis erros
relacionados à escolha da estrutura modelo e seu alinhamento com a sequência26

alvo. Todo o processo de modelagem foi revisto, para os casos em que o modelo
gerado apresentou má qualidade (Figura 13).
Durante a etapa de validação foram verificados os diferentes graus de
organização estrutural, como: qualidade de empacotamento, confiabilidade do
enovelamento e parâmetros estereoquímicos (SILVA & SILVA, 2007).

3.1.2.5.1- Procheck
O programa Procheck (Versão 3.5.4) disponibilizado no endereço eletrônico
http://www.jcsg.org/scripts/prod/validation1.cgi,

geraram

diversos

parâmetros

estereoquímicos a uma resolução de 2.0 Ǻ (Figura 14). Nessas análises foram
originados gráficos de Ramachandran (RAMACHANDRAN et al., 1963), que define
os resíduos que se encontram em regiões energeticamente mais favoráveis e
desfavoráveis.
Ainda no mesmo programa, foram originados gráficos representando os
ângulos de torção chi1-chi2 para todos os resíduos, como também foram
verificadas cinco propriedades estereoquímicas da cadeia principal, sendo elas: (a)
avaliação do diagrama de Ramachandran, (b) planaridade de ligação peptídica, (c)
maus contatos, (d) distorção do carbono α, (e) energia das ligações de hidrogênio
e (f) qualidade estereoquímica total (LASKOWSKI et al., 1993).

Figura 14: Gráficos gerados pelo programa Procheck.
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3.1.2.5.2- Anolea
Através da validação pelo servidor Anolea (Atomic Non-Local Environment
Assessment), disponibilizado pelo servidor do Swiss-Model no endereço
http://swissmodel.expasy.org/anolea/, foram calculados os valores de energia total
das cadeias proteicas dos modelos das VPEs e PhyCys, como também da estrutura
da docagem do complexo inibitório (MELO & FEYTMANS, 1998; ARNOLD et al.,
2006).

3.1.2.6- Análises finais e edição dos modelos

Para realizar a visualização tridimensional dos modelos gerados foram
utilizados os programas PyMOL (Versão educacional 1.6 - Windows) e RasMol
(Versão 2.7.5.2). O PyMOL, além de mensurar a distância entre os resíduos
catalíticos (histidina e cisteína) das legumaínas, foi utilizado para customizar as
moléculas tridimensionais, colorindo as alfa-hélices, folhas-beta e os loops, como
também para sobrepor às estruturas obtidas para melhor visualização.

3.1.2.7- Docagem
Para realizar a docagem entre as estruturas tridimensionais das “VPEs
ativas” (sem a região dos pró-peptídeos) e PhyCys após o processo de modelagem
e validação, o software online ClusPro 2.0 (COMEAU et al., 2004; KOZAKOV et
al., 2013) foi empregado para gerar a estrutura do complexo inibitório.
No ClusPro 2.0 foram realizados upload dos arquivos tridimensionais no
formato “.pdb”, utilizando como receptores as estruturas TcLEG3, TcLEG6 e
TcLEG9, e como ligantes as estruturas TcCYS1 e TcCYS4. Este software tem a
capacidade de realizar 70.000 rotações do ligante em relação ao seu receptor,
destas 70.000 rotações são selecionadas 1.000 combinações de rotação que
possuem menor pontuação. Na sequência é realizado um agrupamento das
posições de 1.000 ligantes utilizados num raio de 9 Å RMSD C-α.
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Após o clustering, os complexos gerados são classificados e submetidos ao
refinamento passando por um processo automatizado de minimização de energia
pelo CHARMM (BROOKS et al., 1983). Esta minimização remove potencial conflito
entre as cadeias laterais, não alterando a conformação do complexo. No final do
processo de docagem, o número total de previsões devolvido pelo servidor pode
ser entre 1 a 30 estruturas.

3.1.2.8- Ferramentas de bioinformática
As ferramentas de bioinformática que foram utilizadas em todo processo de
modelagem das VPEs e PhyCys encontram-se descrito na Tabela 1. Elas estão
divididas em programas que realizam determinadas tarefas e servidores que
disponibilizam informações, fornecendo dados e serviços pela internet.
Os softwares utilizados durante as etapas de modelagem computacional são
gratuitos e estão disponíveis na internet nos endereços apresentados na Tabela
01. Os programas foram instalados em computador pessoal tipo notebook DELL
modelo Inspiron 14 com 8Gb de RAM e processador CORE™i5 em ambiente
Windows 7 Ultimate com sistema de 64 Bits. Exceto o programa PyMOL que foi
instalado em um netebook Philco modelo PHN 10202 com 2Gb de RAM e
processador Atom Mobile™ em ambiente Windows 7 Ultimate, pois o referido
programa requisita para funcionamento um sistema de 32 Bits.
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Tabela 1 - Ferramentas de bioinformática e servidores da Internet com seus respectivos
endereços eletrônicos úteis na modelagem por homologia. *S: Servidor; P: Programa
(software).
Nome

Tipo*

Endereço eletrônico

CocoaGenDB

S

http://cocoagendb.cirad.fr

PDB

S

http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do

GenBank

S

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

BioEdit

P

http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html

Clustaw

S

http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/

PDB

S

http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do

Blast

S

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi

Notepad++

P

http://notepad-plus-plus.org/

Bloco de notas

P

Microsoft Windows

P

https://salilab.org/modeller/

P

http://www.charmm.org/

Procheck

S

http://www.jcsg.org/scripts/prod/validation1.cgi

Swiss-Model

S

http://swissmodel.expasy.org/

Anolea

S

http://swissmodel.expasy.org/anolea/

S

http://cluspro.bu.edu/login.php?redir=/home.php

PyMOL

P

http://www.pymol.org/

RasMol

P

http://rasmol.org/

Banco de dados

Alinhamento

Proteínas Molde

Construção de script

Construção de Modelo
Modeller 9.12
Refinamento
CHARMM
Validação do Modelo

Docagem
ClusPro 2.0
Visualização / Edição

30

3.2- Análise da expressão dos genes

3.2.1- Condições de germinação e tecidos do cacau

As plantas da variedade CCN51 utilizadas para análise da expressão gênica
em diferentes tecidos (folha, raiz e caule), foram cultivadas em vasos de 20 L e
mantidas em condições de luz natural, irrigação por gotejamento e temperatura
ambiente durante os meses de setembro de 2013 a janeiro de 2014. Os cotilédones
das sementes do cacau comum, outro tecido utilizado para análise, foram
germinados em sala de crescimento a uma temperatura de 27 ± 2 °C, com
fotoperíodo de 16 horas de luz e 8 horas de escuro e irradiância de 36 µmol m-2 s 1.

As coletas foram realizadas em dez diferentes estágios de germinação sendo:

tempo zero (semente quiescente), 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 6º dia, 8º dia, 12º
dia, 20º dia e 30º dia de germinação.
O tegumento (Figura 15), outro tecido utilizado para análise da expressão,
foi extraído também da variedade CCN51 após o despolpamento das sementes em
liquidificador adaptado (Figura 16) durante 2 minutos no laboratório de
Microbiologia do Centro de Pesquisa do Cacau – (Mars Center for Cocoa Science
– MCCS). Após a coleta de todos os tecidos foram imediatamente congelados em
nitrogênio líquido, liofilizados e, posteriormente, armazenados a -80ºC até sua
posterior maceração.

Figura 15: Esquema ilustrativo de um corte longitudinal da semente de cacau.
Marrom: tegumento; Branco prateado: polpa; Roxo: cotilédone. Fonte:
desenvolvido no software CorelDraw-X7 – Acervo do autor.
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Figura 16: Despolpador de sementes. Liquidificador adaptado utilizado para despolpar
as sementes de cacau. Fonte: MARS Brasil – Acervo do Autor.

3.2.2- Condições do fruto em desenvolvimento

Frutos do T. cacao da variedade comum foram coletados em quatro
diferentes estágios de desenvolvimento (Figura 17) para analisar a expressão das
VPEs na fase de desenvolvimento da semente. Os frutos foram medidos com
auxílio de um paquímetro e pesados em balança analítica de precisão. Cinco
sementes foram extraídas de cada fruto com auxílio de um bisturi estéril, sendo em
seguida banhadas com nitrogênio líquido e liofilizadas.
O fruto selecionado como de primeiro estágio (Figura 17-A) apresentou
tamanho de 8,2 cm e peso de 52,32 g. O fruto de segundo estágio (Fruto B) com
11,4 cm e 81,08 g. O fruto C, enquadrado como o de terceiro estágio, com 14,3 cm
e com 134,82 g. Por sua vez, o fruto do quarto estágio (Fruto D) foi coletado com
17,5 cm e 313,70 g.
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Figura 17: Frutos em desenvolvimento. A: primeiro estágio; B: segundo estágio; C:
terceiro estágio e D: quarto estágio. Fonte: Acervo do Autor.

3.2.3- Condições de germinação do tecido infectado

Duzentas sementes da variedade CCN51 foram plantadas em vasos de 400
mL e mantidas na casa de vegetação sob condições de luz natural, irrigação por
aspersão e temperatura ambiente no início do mês de novembro de 2014. Após 20
dias de crescimento, as plantas foram levadas para uma câmara úmida, sendo um
total de 100 plantas infectadas pelo fungo Moniliophthora perniciosa (Figura 18) e
100 plantas controles inoculadas com ágar-água. As plântulas após inoculação
foram mantidas por 48 horas a uma temperatura de 23 ºC, sob umidade relativa
>97 %, controladas por um sistema automatizado de nebulização. Após este
período, as plântulas voltaram para a casa de vegetação.
Os basidiósporos utilizados no inóculo foram obtidos de basidioma
produzidos em vassouras secas de cacaueiro coletadas no CEPEC, Ilhéus, Bahia,
Brasil. A concentração do inóculo foi ajustada para 5,0 x 105 basidiósporos/mL.
Somente suspensões de inóculo que apresentaram acima de 80 % de germinação
foram usadas para inoculação.
A inoculação foi realizada em 100 plântulas depositando-se por aspersão a
suspensão de 5,0 x 105 basidiósporos/mL de M. perniciosa suspenso em 0,3% de
ágar-água depositada na gema apical das plântulas por um spray (SURUJDEO33

MAHARAJ et al., 2003). Outras 100 plântulas foram utilizadas como controle, sendo
inoculadas com apenas ágar-água a 0,3%.

Figura 18: Inoculação das plântulas. Aspersão do inóculo de basidiósporos de M.
perniciosa suspenso em 0,3% de ágar-água. Fonte: Acervo do Autor.

As coletas das amostras biológicas (meristemas) foram realizadas com
auxílio de um bisturi, em diferentes dias sendo: tempo zero (logo após a
inoculação), 1º dia, 2º dia, 3º dia, 15º dia e 45º dia após inoculação. Após as coletas,
as amostras foram banhadas com nitrogênio líquido e liofilizadas para posterior
extração do RNA.

3.2.4- Extração de RNA total do cacau

O RNA total dos tecidos das plantas coletados no item 3.2.1 foi purificado
utilizando o reagente da Zymo Research. Os tecidos (sementes, cotilédones, folhas
e tegumentos) congelados foram pulverizados em nitrogênio líquido utilizando-se
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gral e pistilo, previamente, autoclavados e resfriados. Os tecidos (caule e raiz)
congelados, devido a sua difícil maceração, foram triturados em presença de
nitrogênio líquido em mini-processador (Figura 19) por 2 segundos a uma
velocidade máxima de 20.000 rpm e velocidade circunferêncial de 57 m/s, obtendose um pó fino.

Figura 19: Mini-processador IKA® A10. Triturador utilizado para obter pó fino do caule e
raiz. Fonte: MARS Brasil – Acervo do Autor.

Uma massa de 300 mg de tecido triturado foi transferida para o tubo
(BashingBead™ Lysis) de extração do Kit e adicionados 800 µL do tampão de lise
e a amostra foi homogeneizada em vortex para completa dissociação do complexo
ácido nucleico-proteína. Após centrifugação a 12.000g por 1 mim, 400 µL do
sobrenadante foram transferidos para a “Coluna IIIC” e a amostra foi centrifugada
a 8.000g por 30 s, em seguida na mesma coluna foram adicionados 320 µL de
álcool (95 %) para precipitação do RNA. Todo o analito foi transferido para a
“Coluna IIC” e centrifugado a 12.000 g por 30 s com a finalidade de reter o RNA, na
mesma coluna foram adicionados 400 µL do tampão “RNA Prep” para fazer a
lavagem e fixar o RNA na coluna. Em seguida, a amostra foi centrifugada a 12.000
g por 1 mim e o líquido foi descartado. No processo de lavagem da “Coluna IIC”
35

foram adicionados 800 µL do tampão “RNA Wash” e centrifugado a 12.000 g por
30 seg. Essa etapa foi repetida com adição de 400 µL do mesmo tampão e
centrifugação a por 12.000 g por 30 s. Para retirar o excesso do tampão que fica
retido na coluna, a mesma foi centrifugada vazia por 2 mim conforme
recomendação do fabricante (Zymo Research). Na sequência, a “Coluna IIC” foi
acoplada a um tubo de 1,5 mL e o RNA retido foi eluído em 40 µL de água livre de
RNase e estocado a -80 ºC até seu tratamento.
Por sua vez, devido ao excesso de mucilagem do meristema, o RNA total
dos tecidos das plantas coletados no item 3.2.2 (inoculadas com basidiósporos da
M. perniciosa) foram purificados utilizando o reagente da Ambion® - Life
Technologies. Os meristemas liofilizados foram pulverizados em nitrogênio líquido
utilizando-se gral e pistilo, previamente, autoclavados e resfriados. Uma massa de
60 mg do tecido foi macerada com posterior ultrasonicação (3 pulsos de 3 s cada,
amplitude de 70 %, com 7 s de intervalo) em processador ultrassônico (Ultrasonic
processor Gex 130, 130 W). Após sonicação o material foi purificado seguindo as
recomendações do fabricante (Ambion® - Life Technologies).
Para eliminar possível contaminação do RNA com DNA, as amostras foram
tratadas com a enzima DNase I (Thermo Scientific). Para cada amostra, foi utilizado
8 µL do RNA extraído e adicionado no mesmo tubo 1 µL de DNase (1U/µL) e 1 µL
do tampão de reação 10x. Os tubos foram incubados 30 min a 37 ºC e a enzima foi
posteriormente inativada pela adição de 1 µL de EDTA 50 mM e incubação a 65 ºC
por 10 mim. A integridade do RNA foi analisada em gel de agarose 1 % corado com
GelRed™ e a quantificação foi feita através da leitura em espectrofotômetro
NanoDrop 2000 (Thermo Scientific) em comprimento de onda de 260 nm e sua
pureza foi confirmada através da razão das leituras a 260 e 280 nm.

3.2.5- Síntese do DNA complementar (cDNA)
A síntese de cDNA foi realizada com o Kit RvertAid H Minus Fisrt Strand
cDNA Syntesis (Thermo Scientific), que utiliza oligonucleotídeos randômicos para
iniciar a síntese do cDNA. Na reação de síntese de cDNA foram utilizados 11 µL do
RNA total, 1 µL do Oligo (dt) sendo incubados a 65 ºC por 5 min, em seguida foram
adicionados no mesmo tubo 4 µL do tampão 5x, 1 µL do RiboLock Rnase Inhibitor,
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2µL do dNTP 10 mM e 1 µL do RevertAid Reverse Transcriptase (200U/µL)
perfazendo um volume final de 20 µL e sendo incubado a 42 ºC por 60 min e 70 ºC
por 10 min.
Após síntese do cDNA, as amostras foram quantificadas através da leitura
em espectrofotômetro NanoDrop 2000 (Thermo Scientific), diluídas para 10 ng e
estocadas a -20 ºC para posterior reação em RT-qPCR.

3.2.6- Análise quantitativa de transcritos por RT-qPCR
Para a qPCR foi utilizado o kit “Maxima® Sybr Green / Rox” (Thermo
Scientific), que contém todos os reagentes necessário para reação. Este kit contém
fluoróforo Sybr Green que emite fluorescência ao se ligar ao DNA dupla fita, a
enzima uracil-N-glicosidade (UDG) e dUTP em substituição ao dTTP. A enzima
UDG remove resíduos de uracila presentes em molécula de DNA fita simples ou
dupla, evitando que DNA contendo uracila sirva como molde na reação.
Cada reação foi realizada em volume de 22 µL, sendo que este volume
continha 10µL de cDNA, 11 µL de Sybr Green e 0,5 µL de cada oligonucleotídeo
diluído a 10 pmol/µL. A amplificação foi realizada no aparelho Mx 3005P (Agilent
Technologies), nas seguintes condições: incubação da UDG durante 2 min a 50 ºC,
ativação da polimerase por 10 min a 95 ºC, seguida de 40 ciclos de 15 s a 95 ºC e
1 min a 60 ºC.
A análise da curva de dissociação obtida no aparelho permitiu determinar se
o produto desejado estava livre de produtos de amplificação inespecíficas, pois
cada molécula de DNA dupla fita tem uma temperatura de dissociação
característica (Tm). A curva de dissociação de cada produto depende do conteúdo
de CG, tamanho e sequência, permitindo a distinção de produtos de amplificação
específicos dos não específicos (PFAFFL, 2001).
A qPCR depende da detecção pelo aparelho do ciclo de amplificação no qual
a quantidade de produto de PCR é suficiente para gerar um sinal acima de um limite
arbitrário (threshold), que torna possível diferenciar a fluorescência resultante da
amplificação daquela proveniente do ruído de fluorescência basal. O ciclo da
reação no qual o sinal pode ser diferenciado da fluorescência basal, isto é quando
ultrapassa o threshold, é denominado Ct (ou cycle threshold). Os valores de Ct
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obtidos após cada amplificação são utilizados para quantificar os níveis de mRNA.
O valor de Ct é maior quanto menor for a quantidade de cDNA molde presente no
início da reação. Para uma reação de RT-qPCR com eficiência de 100 % a
quantidade de produto dobra a cada ciclo (HIGUCHI et al., 1993; PFAFFL, 2001).

3.2.7- Critérios para desenho dos primers
Os oligonucleotídeos utilizados para as qPCR (Tabela 02) foram
desenhados com o programa Primer Express® v.3.0 (Applied Biosystems®). Para
originar o desenho dos primers para as legumaínas (TcLEG3, TcLEG6 e TcLEG9),
foram considerados: porcentagem de CG, tamanho entre 18 e 25, temperatura
melting Tm (58 – 60 ºC) e o tamanho do amplicon (50 – 150 pb). Os genes da
actina, malato desidrogenase e gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase foram
selecionados como controles endógenos por apresentar expressão homogênea
nos tecidos analisados (PINHEIRO et al., 2011).

Tabela 02 – Oligonucleotídeos utilizados nas reações de RT-qPCR
Nome

Primer

Sequência 5’ – 3’

TM

TcLeg3rtF

TCTGGCGTTCTCAACTCTGTCA

60

TcLeg3rtR

CGAACCATGGATTTCAAGCA

58

TcLeg6rtF

AGAGCGGTCCAAATGATCGTA

58

TcLeg6rtR

CATCACCAGATGGCATTCCA

59

TcLeg9rtF

GAAATGCCTTAAGAAAATGGTGAGA

59

TcLeg9rtR

ACGCATGTGTTTCATCCCATAC

58

Tamanho
Amplicon
77

TcLEG3

81

TcLEG6

79

TcLEG9

Os primers forward e reverse desenhados e sintetizados para as três VPEs,
conforme visualizado na Figura 20, amplificam fragmentos específicos na
sequência de nucleotídeos de cada VPEs do genoma do Theobroma cacao.
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Figura 20: Anelamento dos primers forward e reverse das VPEs. Azul: TcLeg6; Cinza:
TcLeg3; Verde: TcLeg9. As flechas indicam a direção do primers forward e
reverse. Fonte: Acervo do Autor.

Para demostrar a especificidade de cada par de primers desenhado (TcLeg3,
TcLeg6 e TcLeg9), foi calculada a temperatura melting (Tm) no software
OligoAnalyzer 3.1 (Tabela 03) para seus amplicons, como também para os
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possíveis amplicons (de outra sequência homóloga) que, através do alinhamento
múltiplo (Figura 20), alinharam-se com os nucleotídeos na região onde foi
desenhado os primers. Esse método tem a finalidade de comparar o Tm calculado
com o Tm da curva de dissociação, pois distintos amplicons possuem Tm diferentes
apresentando picos característicos e assim avaliar a confiabilidade da região
amplificada.

Tabela 03 – Tm calculado dos possíveis amplicons para cada par de primers
desenhado para as três VPEs.
Primer: TcLeg3rtF e TcLeg3rtR
Tm calculado

Quantidade de GC

Tamanho do amplicon

TcLeg3:

79,9ºC

51,5%

77

TcLeg6:

77,8ºC

40,3%

77

TcLeg9:

78,2ºC

46,8%

77

Primer: TcLeg6rtF e TcLeg6rtR
TcLeg3:

78,5ºC

43,4%

81

TcLeg6:

77,8ºC

42,6%

81

TcLeg9:

78,9ºC

48,1%

81

Primer: TcLeg9rtF e TcLeg9rtR
TcLeg3:

78,9ºC

46,8%

79

TcLeg6:

76,2ºC

35,4%

79

TcLeg9:

77,7ºC

44,3%

79

3.2.8- Análise dos dados
Os níveis de expressão relativa dos genes TcLeg3, TcLeg6 e TcLeg9 foram
calculados de acordo com o método do delta Ct (∆Ct) e analisados em duas réplicas
biológicas

(diferentes

tecidos),

cinco

réplicas

biológicas

(semente

em

desenvolvimento), dez réplicas biológicas (tecidos infectados) e todos os tecidos
analisados em quintuplicata experimental. Após obtenção dos valores de Ct, a
média do valore do Ct de cada gene alvo (TcLeg3, TcLeg6 e TcLeg9) foi
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normalizado com o valor de Ct do controle endógeno estabelecido pelo software
NormFinder (CLAUS et al., 2004), o qual calculou o melhor valor de estabilidade
entre os genes de referência utilizados (actina, malato desidrogenase e
gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase). Os valores de expressão relativa dos genes
alvos nos tecidos das plantas foram expressos como potência de dois (2-∆Ct) (LIVAK
e SCHMITTGEN, 2001; SCHMITTGEN e LIVAK, 2008).
Para análise da expressão gênica nos tecidos das plantas do T. cacao, foi
utilizado o método do 2-∆∆Ct (LIVAK e SCHMITTGEN, 2001). O ∆∆Ct, além de
realizar a normalização dos valores de Ct do gene alvo em relação ao controle
endógeno, permite a normalização da expressão gênica de determinada condição
com a condição que se quer comparar. As análises dos dados foram efetuadas
através do Software BioEstat 5.0, aplicando-se o Teste estatístico de Dunnett com
intervalo de confiança de 95 %.
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4- RESULTADOS

4.1- Análise in silico das sequências das VPEs
As legumaínas codificadas pelo genoma do Theobroma cacao foram
identificadas realizando blast com sequências de legumaínas de outras espécies já
identificadas. Como resultado desta busca, foram encontradas três proteases
cisteínicas de VPE nos loci Tc03_g025550, Tc06_g006030 e Tc09_g004580 do
banco genômico do cacau – CocoaGenDB, respectivamente, sendo assim
nomeadas: TcLEG3, TcLEG6 e TcLEG9 (Figura 21).

Figura 21: Indicação dos locus para as três VPEs no genoma do cacau. Setas: indica
o local do cromossomo onde está localizado o gene. Fonte: adaptada de
CocoaGenDB (http://cocoagendb.cirad.fr/).

Análise realizada no software Pfam, revelou que as três sequências
identificadas no blast correspondem a peptidases da classe C13, ou seja, a família
das legumaínas. Ainda no mesmo programa, foram observados os domínios
funcionais das três VPEs que foram mapeadas. Na TcLEG3 o domínio catalítico foi
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observado entre os resíduos de aminoácidos 57 e 330, na TcLEG6 entre os
resíduos 55 e 326, e na TcLEG9 o domínio catalítico foi encontrado entre os
resíduos 52 e 323.
No MEROPS, que contém informações de todas as enzimas proteolíticas,
seus substratos e inibidores existentes e em conformidade ao Comitê de
Nomenclatura da União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular (IUBMB),
as três VPEs (TcLEG3, TcLEG6 e TcLEG9) analisadas no Pfam e inseridas na
Família C13 podem ser catalogadas com a nomenclatura “EC 3. 4. 22. 34” (Figura
22). A sigla “EC”, refere-se a classificação enzimática, o número “3” indica a classe
que a proteína pertence (Hidrolases), o número “4” a subclasse (Peptidase), o
número “22” denota o grupo específico das proteases cisteínicas e o número “34”
classifica as proteínas como legumaínas (RAWLINGS et al., 2014).

Figura 22: Classificação das três legumaínas.

A sequência de DNA contida nos cromossomos e ilustrada nos loci indicados
na Figura 21 codificam três legumaínas. O gene no locus Tc03_g025550 contém
uma ORF de 1470 pb que codifica a TcLEG3 com 489 resíduos de aminoácidos e
com peso molecular de 54,3 kDa. O gene no locus Tc06_g006030 contém uma
ORF de 1452 pb que codifica a TcLEG6 com 483 resíduos de aminoácidos e com
peso molecular de 53,9 kDa. Por sua vez, o gene inserido no locus Tc09_g004580
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possui uma ORF de 1464 pb que codifica a TcLEG9 com 487 resíduos de
aminoácidos e peso molecular de 53,7 kDa.
O peptídeo sinal é observado na sequência da cadeia proteica na região
amino terminal das três legumaínas analisadas. Na TcLEG3 os sítios de clivagem
do peptídeo sinal foi observado entre os resíduos de alanina (Ala) na posição 27 e
28. Na TcLEG6 foi visualizado entre os resíduos de serina (Ser) e glutamato (Glu)
na posição 21 e 22. Por sua vez, na TcLEG9 o sítio de clivagem foi diagnosticado
entre os resíduos de alanina (Ala) e glicina (Gly) na posição 21 e 22 (Figura 24).
A predição do direcionamento celular das três VPEs revelou encaminhamento
para a rota secretora do retículo endoplasmático. A rota avaliada apresentou
confiança 1 (indicada na figura pela sigla: RC) para as três proteínas, sendo a
probabilidade de 0.995 para TcLEG3, 0.993 para TcLEG6 e 0.897 para TcLEG9
(Figura 23).

Figura 23: Análise do direcionamento das VPEs. As probabilidades de direcionamento
estão indicadas como: cTP para cloroplasto; mTP para mitocôndria; SP para
retículo endoplasmático. Loc indica a provável localização; S indica a via de
secreção; RC indica a confiança. A análise foi realizada no TargetP 1.1
(http://www.cbs.dtu.dk/services/TargetP).

O alinhamento realizando entre as VPEs (TcLEG3, TcLEG6 e TcLEG9) e
uma legumaína (γVPE) de Arabidopsis thaliana descrita por Kinoshita et al. (1995b)
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revelou uma alta similaridade do grupo das legumaínas (C13) com presença de
vários blocos de aminoácidos conservados (Figura 24).

Figura 24. Alinhamento das legumaínas do Theobroma cacao e γVPE da Arabidopsis
thaliana. Cinza: peptídeo sinal; Azul: motivo de direcionamento vacuolar; Rosa:
sítio de clivagem dos pró-peptídeo; Amarelo: blocos de aminoácidos
hidrofóbicos; Verde: resíduos catalíticos de His e Cys; Asterisco: resíduos
conservados entre as quartas VPEs. Fonte: adaptado do ClustaW.
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Observando ainda o alinhamento das VPEs (Figura 24), a TcLEG9
apresentou o motivo LRLPS (destacado em azul) presente no pró-peptídeo Nterminal. Dois resíduos conservados de Aspartato (Asp) (destacado em rosa)
indicam o sítio de clivagem dos pró-peptídeos N-terminal e C-terminal da proteína
ativa. Os prováveis sítios catalíticos de His e Cys (destacado em verde)
mantiveram-se conservados entre as espécies analisadas e ambos os resíduos são
precedidos por um bloco de quatro resíduos de aminoácidos hidrofóbicos
(destacado em amarelo). Ainda na mesma figura é destacado (em preto) a
presença de prováveis sítios de glicosilação nas VPEs do cacau. A TcLEG3
apresentou sítio de glicosilação no resíduo de Ans148 e 316; na TcLEG6 foi
detectada quatro sítios nos resíduos 146, 282, 312 e 408; e na TcLEG9 nos
resíduos 143 e 329 (Figura 24).
A predição do ponto isoelétrico (pI) e a massa molecular (mW) das diferentes
formas possíveis das três VPEs do cacau está descrito na Tabela 04. As formas
das proteínas apresentadas na tabela podem ser melhor compreendidas
observando a Figura 4.

Tabela 04 – Predição físico-química das diferentes formas possíveis das VPEs do
cacau. pI: ponto isoelétrico; MP: massa molecular em kDa.
Formas da proteína
Pré-prolegumaína
Prolegumaína
Legumaína
Pré-prolegumaína
Prolegumaína
Legumaína
Pré-prolegumaína
Prolegumaína
Legumaína

pI
PM (kDa)
TcLEG3
5.72
54.3
5.64
51.3
5.72
40.9
TcLEG6
5.98
53.9
5.98
51.4
5.74
41.8
TcLEG9
5.34
53.7
5.28
51.6
4.95
41.4

Nº de aminoácidos
489
462
370
483
462
376
487
466
373

Três grupos distintos foram observados no dendrograma (Figura 25), o grupo
das βVPE, δVPE e α/γVPE. Atualmente essas VPE estão inseridas em três tipos
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de grupos de acordo com a classificação das VPEs homólogas de Arabidopsis
thaliana, sendo elas: do tipo VPE vegetativa, de semente e do tipo embriogênese
(CHRISTOFF et al., 2014; YAMADA et al., 2005). No grupo vegetativo encontra-se
inserida a TcLEG9, no grupo de semente a TcLEG3 e no grupo do tipo
embriogênese a TcLEG6.

βVPE

α e γVPE

δVPE

Figura 25: Dendrograma das legumaínas de dez espécies de plantas. Triângulo preto:
legumaínas do cacau. A análise foi realizada no software MEGA 6. Os
peptídeos sinais foram excluídos das sequências.

4.2- Modelagem
O processo de predição das estruturas tridimensionais das cisteíno protease
do T. cacao, utilizando técnicas in silico, viabilizou a obtenção de modelos 3D das
três legumaínas, TcLEG3, TcLEG6 e TcLEG9, como também a obtenção de duas
estruturas das PhyCys: TcCYS1 e TcCYS4.

47

4.2.1- Seleção de estruturas homólogas

4.2.1.1- Legumaínas

As sequências primárias das legumaínas ativas (sem as regiões prépropeptídeos) da cisteíno-protease do T. cacao foram submetidas ao servidor
BLASTp e PDB com a finalidade de buscar o melhor molde tridimensional. Foram
identificados e selecionados os moldes que apresentaram melhores identidades
(Tabela 05).

Tabela 05 – Estruturas tridimensionais selecionadas no banco de dados NCBI e PDB
para modelagem das proteínas: TcLEG3, TcLEG6 e TcLEG9.
TcLEG3
Molde

Identidade

Banco de dados

Organismo

Referência

4n6o

48,67%

RCSB-PDB

Homo sapiens

Dall et al., 2015

4awb

47,69%

RCSB-PDB

Homo sapiens

Dall et al., 2013

4fgu

46,81%

RCSB-PDB

Homo sapiens

Dall et al., 2013

TcLEG6
4n6o

53,61%

RCSB-PDB

Homo sapiens

Dall et al., 2015

4fgu

52,65%

RCSB-PDB

Homo sapiens

Dall et al., 2013

4noj

52,00%

NCBI

Mus musculus

Zhao et al., 2014

TcLEG9
4n6o

54,37%

RCSB-PDB

Homo sapiens

Dall et al., 2015

4fgu

54,25%

RCSB-PDB

Homo sapiens

Dall et al., 2013

4noj

53,00%

NCBI

Mus musculus

Zhao et al., 2014

Os arquivos pdb do Homo sapiens (4n6o, 4awb e 4fgu) (DALL et al., 2013 e 2015)
e do Mus musculus (4noj) (Zhao et al., 2014) apresentaram para as três VPEs como
melhores modelos a serem utilizados no processo de modelagem, apresentando grau de
identidade superior a 25 % (Tabela 05). Como resultado de busca, os moldes 4n6o, 4fgu e
4awb (Figura 26-A, 26-B e 26-C) foram selecionados para a construção do modelo
tridimensional da TcLeg3. Por outro lado, os arquivos 4n6o, 4fgu e 4noj (Figura 26-A, 26C e 26-D) foram selecionados como moldes para a TcLeg6 e TcLeg9.
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Figura 26: Modelos tridimensionais das estruturas moldes: (A): 4n6o – Homo sapiens;
(B): 4awb – Homo sapiens; (C): 4fgu – Homo sapiens e (D): 4noj – Mus
musculus. Fonte: DALL et al., 2013-2015 e ZHAO et al., 2014.

4.2.1.2- Fitocistatina

Para modelagem tridimensional das duas PhyCys contempladas pela
presença do motivo SNSL descritas por Pirovani et al., 2010, foram selecionadas
para modelagem a região C-Terminal das duas proteínas: TcCYS1 e TcCYS4.
As sequências primárias das duas PhyCys do T. cacao foram submetidas ao
servidor BLASTp e PDB no qual foram identificadas sequências com mínimo grau
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de similaridade permitido. O molde da estrutura resolvida do Ascaris lumbricoides
(4it7) (MEI et al., 2014) foi a única candidata disponível (Figura 27-A) para região
C-terminal da TcCYS1, com grau de identidade de 28,2%. Para a TcCYS4, o molde
da estrutura resolvida da Oryza sativa (1eqk) (NAGATA et al., 2000) também foi a
única candidata disponível (Figura 27-B) para a região C-Terminal, possuindo
identidade de 25,0%.
Com única estrutura molde disponível para cada PhyCys, as modelagens
foram realizadas utilizando o software Swiss-Model, pois o programa Modeller
requer pelo menos duas estruturas para o processamento tridimensional.

B
Figura 27: Modelos tridimensionais das fitocistatinas utilizada como molde. A:
Ascaris lumbricoides (4it7); B: Oryza sativa (1eqk). Fonte: MEI et al., 2014 e
NAGATA et al., 2000.

50

4.2.2- Alinhamento entre as sequências alvo e molde

4.2.2.1- Legumaínas

Com a definição das estruturas moldes para as VPEs (Figura 26), foi
realizado o alinhamento múltiplo, sem a região dos pró-peptídeos, entre as
sequências primárias das proteínas-moldes e das VPEs. O objetivo é alinhar
resíduos estruturalmente equivalentes levando em conta características estruturais,
tais como, elementos de estrutura secundária e resíduos catalíticos. Conforme
alinhamento múltiplo apresentando na Figura 28, os resíduos catalíticos de His e
Cys das três VPEs mantiveram-se alinhados com as proteínas moldes, como
também os quatro resíduos hidrofóbicos que antecedem os resíduos catalíticos.
Diante dos resultados obtidos no alinhamento das sequências e download
dos modelos para modelagem, o programa Modeller foi empregado para se
conseguir obter modelos aceitáveis das três cisteíno-proteases ativas.
Os modelos tridimensionais gerados estão dispostos na Figura 29 e as
características estruturais das três VPEs apresentaram diferenças na área
superficial molecular e na quantidade de átomos da estrutura. Na TcLEG3, a área
superficial foi de 27.157.854 Ǻ totalizando 2.620 átomos, na TcLEG6 26.952.984 Ǻ
com 2.625 átomos e na TcLEG9 uma área de 26.825,139 Ǻ com 2.572 átomos. O
número de segmentos em conformação de β-folhas, α-hélices e loops foram
distribuídos igualmente entre as estruturas, sendo 8, 9 e 17 respectivamente
(Tabela 06).

Os modelos das VPEs originados visualmente não apresentam notáveis
diferenças estruturais. A sobreposição das três estruturas geradas in silico foram
obtidas através do programa PyMOL e evidencia a similaridade estrutural entre as
isoformas (Figura 30).
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Figura 28: Alinhamento entre as sequências primárias das estruturas moldes (4n6o,
4noj, 4awb e 4fgu) e as VPEs (TcLEG3, TcLEG6 e TcLEG9). Verde: região
do domínio catalítico (His e Cys); Amarelo: região hidrofóbica que antecede
os resíduos catalíticos. Fonte: adaptado do ClustaW.
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Tabela 06 – Características estruturais obtidas no
modelamento das legumaínas ativas através do programa
Modeller.
TcLEG3
Área superficial molecular

27.157.854 Ǻ

Átomos

2.620

β-folhas

8

α-hélices

9

loops

17
TcLEG6

Área superficial molecular

26.952.984 Ǻ

Átomos

2.625

β-folhas

8

α-hélices

9

loops

17
TcLEG9

Área superficial molecular

26.825.139 Ǻ

Átomos

2.572

β-folhas

8

α-hélices

9

loops

17
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A

B

C

Figura 29: Estruturas tridimensionais das legumaínas ativas do T. cacao. A: TcLEG3;
B: TcLEG6 e C: TcLEG9. Azul (α-hélices); Laranja (β-folhas); Verde (Loops).
Os loops em destaque (vermelho) são os resíduos catalíticos (His e Cys). As
imagens dos modelos foram geradas com o software PyMOL.
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Figura 30: Sobreposição das três isoformas das VPEs do T. cacao. TcLEG3: vermelho;
TcLEG6: azul; e TcLEG9: verde. O alinhamento estrutural foi realizado com o
programa PyMOL.

4.2.2.2- Fitocistatina

Os modelos gerados para as PhyCys TcCYS1 e TcCYS4 estão dispostos na
Figura 31. As características estruturais das duas cistatinas apresentaram
diferenças na área superficial molecular e na quantidade de átomos da estrutura.
Na TcCYS1, a área superficial foi de 8.028.914 Ǻ totalizando 635 átomos, na
TcCYS4 a área foi de 8.659.813 Ǻ com 698 átomos. As quantidades de β-folhas,
α-hélices e loops foram também diferentes entre as duas estruturas, sendo 3, 1 e 3
respectivamente na TcCYS1 e na TcCYS4 5 β-folhas, 1 α-hélices e 5 loops.
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A

B
Figura 31: Estruturas tridimensionais das fitocistatinas do T. cacao. A: TcCYS1; B:
TcCYS4. Cinza (α-hélices); Roxa (β-folhas); Azul Claro (Loops). Os loops em
destaque (vermelho) são os resíduos inibitórios (SNSL). As imagens dos
modelos foram geradas com o software PyMOL.

4.2.3- Validação

4.2.3.1- TcLEG3

A validação do modelo usando o software Procheck após o processo
de refinamento, mostrou um diagrama de Ramachandran (Figura 32) com 100%
dos resíduos em regiões energeticamente favoráveis, podendo-se afirmar que este
modelo está adequado. Essas regiões de classificação são representadas por
siglas ou cores distintas (Tabela 07).
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Figura 32: Gráfico de Ramachandran da TcLEG3. Ângulos torcionais da cadeia principal,
Phi e Psi para cada resíduo obtidos com o software Procheck.

Tabela 07 – Resultados do gráfico de Ramachandran da proteína TcLEG3.

[A, B, L]

Nº de
resíduos
200

84,7

Amarelo

[a,b,l,p]

34

14,4

Permissivas

Amarelo Claro

[~a,~b,~l,~p]

2

0,9

Não permissivas

Branca

---

0

0,0

Região

Cor

Sigla

Mais favoráveis

Vermelho

Mais permissivas

%

A qualidade estereoquímica dos ângulos de torção das cadeias
laterais do modelo de TcLEG3 é mostrado na Figura 33. Dez aminoácidos com
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conformações consideradas ruins em regiões não permitidas foram encontrados,
sendo os seguintes: isoleucina (posição 117 e 182), asparagina (posição 249 e
189), histidina (posição 54, 66 e 229), leucina (posição 135 e 217) e triptofano
(posição 195). Vale salientar que esses aminoácidos descritos não fazem parte do
domínio catalítico.

Figura 33: Gráfico Chi1-Chi2 da TcLEG3. Os números de resíduos são mostrados entre
parênteses; a coloração vermelha representa a resíduo que está com os
ângulos desfavoráveis; e as regiões sombreadas representam as áreas
favoráveis. Os gráficos foram elaborados com o software Procheck.
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Na Figura 34, são apresentados os resultados referentes às propriedades
estereoquímicas, e observa-se que estes resultados estão dentro da média, onde
se ressalta a qualidade estereoquímica total do modelo, representada pelo fator-G,
que se apresenta acima da média (Tabela 08).

Figura 34: Representação das cinco propriedades estruturais da cadeia principal da
TcLEG3. Os valores do modelo gerado são representados pelos quadrados.
Os perfis azulados representam os resultados das estruturas resolvidas
conhecidas. A linha central representa uma média dos valores em função da
resolução. As linhas das extremidades representam o desvio em relação à
média. As análises foram realizadas com o software Procheck.
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Tabela 08 – Avaliação dos parâmetros estereoquímicos da proteína TcLEG3.
Parâmetros
Estereoquímicos
Gráfico Ramachandran

84,7

Valor
Esperado
76,6

Desvio
Padrão
0,8

Planaridade das ligações

4,9

6,0

-0,4

Dentro

Maus contatos

2,5

10,5

-0,8

Dentro

Distorção do carbono α

3,3

3,1

0,1

Dentro

Energia de ligação de H

0.7

0,9

-1,0

Superior

-0,3

-0,3

1.1

Superior

Qualidade estereoquímica
total (Fator-G)

Parâmetros

Avaliação
Dentro

A validação da TcLEG3 usando o software ANOLEA após o processo
de refinamento, mostrou através do gráfico, que essa conformação apresenta
poucos resíduos com alta energia (destacado em vermelho no gráfico)
principalmente na região carboxiterminal (Figura 35). A estrutura apresenta uma
energia de -2124 E/kT, com apenas 29 aminoácidos de alta energia o que
representa 10,39% do total de 279 aminoácidos. São 2.160 átomos e 48.034
interações atômicas.

Figura 35: Gráfico de validação da estrutura TcLEG3. As regiões em vermelho
representam valores altos de energia, enquanto que as regiões verdes
representam regiões de baixa energia. Fonte: software ANOLEA.
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4.2.3.2- TcLEG6

A validação do modelo usando o software Procheck, mostrou um
gráfico de Ramachandran (Figura 36) com 100% dos resíduos em regiões
energeticamente favoráveis, podendo-se afirmar que este modelo está excelente.
Essas regiões de classificação são representadas por siglas ou cores distintas
(Tabela 09).

Figura 36: Gráfico de Ramachandran da TcLEG6. Ângulos torcionais da cadeia principal,
Phi e Psi para cada resíduo obtidos com o software Procheck.

Tabela 09 – Resultados do gráfico de Ramachandran da proteína TcLEG6.

[A, B, L]

Nº de
resíduos
217

91,6

Amarelo

[a,b,l,p]

19

8,0

Permissivas

Amarelo Claro

[~a,~b,~l,~p]

1

0,4

Não permissivas

Branca

---

0

0,0

Região

Cor

Sigla

Mais favoráveis

Vermelho

Mais permissivas
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%

A qualidade estereoquímica dos ângulos de torção das cadeias
laterais do modelo de TcLEG6 é mostrado na Figura 37. Dezoito aminoácidos com
conformações consideradas ruins, em regiões não permitidas foram encontradas,
sendo eles: isoleucina (11, 64, 182 e 228), leucina (38, 147, 271, 101 e 217),
asparagina (84), aspartato (178 e 35), histidina (22 e 229), fenilalanina (210),
Triptofano (195) e tirosina (48 e 162). Vale ainda salientar que esses aminoácidos
descritos não fazem parte do domínio catalítico.

Figura 37: Gráfico Chi1-Chi2 da TcLEG6. Os números de resíduos são mostrados entre
parênteses; a coloração vermelha representa a resíduo que está com os
ângulos desfavoráveis; e as regiões sombreadas representam as áreas
favoráveis. Os gráficos foram elaborados com o software Procheck.
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Na Figura 38, são apresentados os resultados referentes às propriedades
estereoquímicas, e observa-se que estes resultados estão dentro da média, onde
se ressalta a qualidade estereoquímica total do modelo (representada pelo fatorG), que se apresenta acima da média (Tabela 10).

Figura 38: Representação das cinco propriedades estruturais da cadeia principal da
TcLEG6. Os valores do modelo gerado são representados pelos quadrados.
Os perfis azulados representam os resultados das estruturas resolvidas
conhecidas. A linha central representa uma média dos valores em função da
resolução. As linhas das extremidades representam o desvio em relação à
média. Os gráficos foram elaborados com o software Procheck.
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Tabela 10 – Avaliação dos parâmetros estereoquímicos da proteína TcLEG6.
Parâmetros
Estereoquímicos
Gráfico Ramachandran

91,6

Valor
Esperado
76,6

Desvio
Padrão
1,5

Planaridade das ligações

4,2

6,0

-0,6

Dentro

Maus contatos

1,8

10,5

-0,9

Dentro

Distorção do carbono α

3,2

3,1

0,1

Dentro

Energia de ligação de H

0,8

0,9

-0,7

Dentro

-0,3

-0,6

1,0

Dentro

Qualidade estereoquímica
total (Fator-G)

Parâmetros

Avaliação
Superior

A validação da TcLEG6 usando o software ANOLEA após o processo de
refinamento, mostrou através do gráfico, que essa conformação apresenta poucos
resíduos com alta energia (destacado em vermelho no gráfico) (Figura 39). A
estrutura apresenta uma energia de -1978 E/kT, com apenas 32 aminoácidos de
alta energia o que representa 11,55% do total de 277 aminoácidos. São 2.158
átomos e 47.084 interações atômicas.

Figura 39: Gráfico de validação da estrutura TcLEG6. As regiões em vermelho
representam valores altos de energia, enquanto que as regiões verdes
representam regiões de baixa energia. Fonte: software ANOLEA.
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4.2.3.3- TcLEG9

A validação do modelo usando o software Procheck, mostrou um
gráfico de Ramachandran (Figura 40) com 100% dos resíduos em regiões
energeticamente favoráveis, podendo-se afirmar que este modelo está adequado.
Essas regiões de classificação são representadas por siglas ou cores distintas
(Tabela 11).

Figura 40: Gráfico de Ramachandran da TcLEG9. Ângulos torcionais da cadeia principal,
Phi e Psi para cada resíduo obtidos com o software Procheck.

Tabela 11 – Resultados do gráfico de Ramachandran da proteína TcLEG9.

[A, B, L]

Nº de
resíduos
190

83,0

Amarelo

[a,b,l,p]

35

15,3

Permissivas

Amarelo Claro

[~a,~b,~l,~p]

4

1,7

Não permissivas

Branca

---

0

0,0

Região

Cor

Sigla

Mais favoráveis

Vermelho

Mais permissivas
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%

A qualidade estereoquímica dos ângulos de torção das cadeias laterais do
modelo de TcLEG9 é mostrado na Figura 41. Sete aminoácidos em regiões não
permitidas foram encontrados, sendo os eles: asparagina (posição 88), aspartato
(posição 49), Isoleucina (posição 11 e 182), histidina (posição 116) e leucina
(posição 10 e 163). Vale ressaltar que esses aminoácidos descritos não fazem
parte do domínio catalítico.

Figura 41: Gráfico Chi1-Chi2 da TcLEG9. Os números de resíduos são mostrados entre
parênteses; a coloração vermelha representa a resíduo que está com os
ângulos desfavoráveis; e as regiões sombreadas representam as áreas
favoráveis. Os gráficos foram elaborados com o software Procheck.
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Na Figura 42, são apresentados os resultados referentes à validação das
propriedades estereoquímicas da cadeia principal, e observa-se que todos os
aminoácidos

estão

dentro

da

média,

ressaltando

uma

boa

qualidade

estereoquímica do modelo em uma resolução de 2.0 Ǻ (Tabela 12).

Figura 42: Representação das cinco propriedades estruturais da cadeia principal da
TcLEG9. Os valores do modelo gerado são representados pelos quadrados.
Os perfis azulados representam os resultados das estruturas resolvidas
conhecidas. A linha central representa uma média dos valores em função da
resolução. As linhas das extremidades representam o desvio em relação à
média. Os gráficos foram elaborados com o software Procheck.
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Tabela 12 – Avaliação dos parâmetros estereoquímicos da proteína TcLEG9.
Parâmetros
Estereoquímicos
Gráfico Ramachandran

83,0

Valor
Esperado
76,6

Desvio
Padrão
0,6

Planaridade das ligações

6,4

6,0

0,1

Dentro

Maus contatos

0,7

10,5

-1,0

Dentro

Distorção do carbono α

3,4

3,1

0,1

Dentro

Energia de ligação de H

0,8

0,9

-0,8

Dentro

-0,3

-0,6

1.1

Superior

Qualidade estereoquímica
total (Fator-G)

Parâmetros

Avaliação
Dentro

A validação da TcLEG9 usando o software ANOLEA após o processo
de refinamento, mostrou através do gráfico, que essa conformação apresenta
poucos resíduos com alta energia (destacado em vermelho no gráfico) (Figura 43).
A estrutura apresenta uma energia de -1878 E/kT, com apenas 38 aminoácidos de
alta energia o que representa 13,87% do total de 274 aminoácidos. São 2.140
átomos e 46.158 interações atômicas.

Figura 43: Gráfico de validação da estrutura TcLEG9. As regiões em vermelho
representam valores altos de energia, enquanto que as regiões verdes
representam regiões de baixa energia. Fonte: software ANOLEA.
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4.2.3.4- TcCYS1

A validação do modelo usando o software Procheck, mostrou um
gráfico de Ramachandran (Figura 44) com 100% dos resíduos em regiões
energeticamente favoráveis, podendo-se afirmar que este modelo está adequado
(Tabela 13).

Figura 44: Gráfico de Ramachandran da TcCYS1. Ângulos torcionais da cadeia principal,
Phi e Psi para cada resíduo obtidos com o software Procheck.

Tabela 13 – Resultados do gráfico de Ramachandran da proteína TcCYS1.

[A, B, L]

Nº de
resíduos
54

74,0

Amarelo

[a,b,l,p]

19

26,0

Permissivas

Amarelo Claro

[~a,~b,~l,~p]

0

0,0

Não permissivas

Branca

---

0

0,0

Região

Cor

Sigla

Mais favoráveis

Vermelho

Mais permissivas

69

%

A qualidade estereoquímica dos ângulos de torção das cadeias
laterais do modelo de TcCYS1 é mostrado na Figura 45. Cinco aminoácidos em
regiões não permitidas foram encontrados, sendo os eles: asparagina (posição 14),
leucina (posição 35), fenilalanina (posição 36 e 72) e tirosina (posição 54). Vale
ressaltar que esses aminoácidos não fazem parte do domínio catalítico.

Figura 45: Gráfico Chi1-Chi2 da TcCYS1. Os números de resíduos são mostrados entre
parênteses; a coloração vermelha representa o resíduo que está com os
ângulos desfavoráveis; e as regiões sombreadas representam as áreas
favoráveis. Os gráficos foram elaborados com o software Procheck.
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A validação da TcCYS1 usando o software ANOLEA após o processo
de refinamento, mostrou através do gráfico, que essa conformação apresenta
poucos resíduos com alta energia (destacado em vermelho no gráfico) distribuído
ao logo da cadeia (Figura 46). A estrutura apresenta uma energia de -492 E/kT,
com apenas 11 aminoácidos de alta energia o que representa 13,92% do total de
79 aminoácidos. São 654 átomos e 9.792 interações atômicas.

Figura 46: Gráfico de validação da estrutura TcCYS1. As regiões em vermelho
representam valores altos de energia, enquanto que as regiões verdes
representam regiões de baixa energia. Fonte: software ANOLEA.

4.2.3.5- TcCYS4

A validação do modelo usando o software Procheck, mostrou um
gráfico de Ramachandran (Figura 47) com 98,7% dos resíduos em regiões
energeticamente favoráveis, podendo-se afirmar que este modelo está adequado
(Tabela 14).
Tabela 14 – Resultados do gráfico de Ramachandran da proteína TcCYS4.

[A, B, L]

Nº de
resíduos
55

69,6

Amarelo

[a,b,l,p]

20

25,3

Permissivas

Amarelo Claro

[~a,~b,~l,~p]

3

3,8

Não permissivas

Branca

---

1

1,3

Região

Cor

Sigla

Mais favoráveis

Vermelho

Mais permissivas

71

%

Figura 47: Gráfico de Ramachandran da TcCYS4. Ângulos torcionais da cadeia principal,
Phi e Psi para cada resíduo obtidos com o software Procheck.

A qualidade estereoquímica dos ângulos de torção das cadeias
laterais do modelo de TcCYS4 é mostrado na Figura 48. Apenas o resíduo histidina
(posição 90) com conformações consideradas ruins, em regiões não permitidas foi
encontrado. Vale ressaltar que esse aminoácido não faz parte do domínio catalítico.
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Figura 48: Gráfico Chi1-Chi2 da TcCYS4. Os números de resíduos são mostrados entre
parênteses; a coloração vermelha representa a resíduo que está com os
ângulos desfavoráveis; e as regiões sombreadas representam as áreas
favoráveis. Os gráficos foram elaborados com o software Procheck.
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A validação da TcCYS4 usando o software ANOLEA após o processo
de refinamento, mostrou através do gráfico, que essa conformação apresenta
poucos resíduos com alta energia (destacado em vermelho no gráfico) (Figura 49).
A estrutura apresenta uma energia de -503 E/kT, com apenas 7 aminoácidos de
alta energia o que representa 8,05 % do total de 87 aminoácidos. São 697 átomos
e 11.142 interações atômicas.

Figura 49: Gráfico de validação da estrutura TcCYS4. As regiões em vermelho
representam valores altos de energia, enquanto que as regiões verdes
representam regiões de baixa energia. Fonte: software ANOLEA.

4.2.4- Distância entre os resíduos catalíticos

Os resíduos de His e Cys que participam da atividade catalítica das três
cisteíno-proteases (TcLEG3, TcLEG6 e TcLEG9) encontram-se em distâncias
diferentes na região do loop. Na TcLEG3 o resíduo de His que ocupa a posição 124
e o resíduo de Cys que ocupa a posição 166 encontram-se a uma distância de 5,5
Ǻ entre eles. Na TcLEG6 o resíduo de His que ocupa a posição 124 e o resíduo de
Cys que ocupa a posição 166 encontram-se a uma distância de 6,3 Ǻ. Por sua vez,
na TcLEG9 o resíduo de His que ocupa a posição 124 e o resíduo de Cys que
ocupa a posição 166 apresentou-se a uma distância de 5,1 Ǻ (Figura 50).
Vale ressaltar que os resíduos Ser, Asn e Leu (SNSL) que participam da
atividade catalítica das PhyCys TcCYS1 e TcCYS4 estão situados na mesma
região do loop (Figura 31), portando sua distância não é estimada.
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A

B

C
Figura 50: Distância entre os resíduos catalíticos das VPE do cacau. A: TcLEG3; B:
TcLEG6 e C: TcLEG9. Os loops em destaque (vermelho) são os resíduos
catalíticos (His e Cys) indicando a distância (Ǻ) entre eles. As estruturas foram
obtidas com o programa PyMOL.
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4.2.5- Docagem

A docagem da interação entre as estruturas tridimensionais das três VPEs e
duas PhyCys resultaram em vários complexos, no qual levaram em consideração
as forças de Van der Walls, eletrostática, balanceamento e hidrofobicidade. Os
complexos resultantes da interação eletrostática foram escolhidos como modelos,
conforme descrito em outros estudos de docagem entre VPEs e cistatinas
(ALVAREZ-FERNANDEZ et al., 199; BADU, 2003; DALL E BRANDSTETTER,
2013; ZHAO et al., 2014).
Os complexos resultantes das interações entre as VPEs e PhyCys após os
processos automatizados de docagem e dinâmica molecular (COMEAU et al.,

2004; BROOKS et al., 1983; KOZAKOV et al., 2013) estão apresentadas em dois
grupos, o primeiro grupo incluído os complexos das interações das VPEs com a
TcCYS1 (Figura 51) e o segundo grupo as interações entre as VPEs e TcCYS4
(Figura 52).
O software ANOLEA foi empregado no processo de validação dos
complexos gerados das seis estruturas tridimensionais, observando os critérios de
qualidade do docagem. Os gráficos gerados mostram que as conformações
apresentam poucos resíduos com alta energia ao logo da cadeia, inferindo modelos
excelentes gerados pela docagem (Figura 53 e 54).
Os resultados das energias de interações e ID de busca das estruturas no
sistema online da ClusPro (protein-protein docagem) estão descritos na Tabela 15.
Tabela 15 - Resultados das energias de interações resultantes
do docagem entre as VPEs e PhyCys.
TcCYS1
Docagem

ID

E/kT

Interação

TcLEG3

97753

-750.3

eletrostática

TcLEG6

97755

-195.7

eletrostática

TcLEG9

97756

-730.9

eletrostática

TcCYS4
TcLEG3

97757

-715.7

eletrostática

TcLEG6

97758

-719.9

eletrostática

TcLEG9

97759

-715.7

eletrostática
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B

C
Figura 51: Docagem entre as VPEs e TcCYS1. A: TcLEG3 + TcCYS1; B: TcLEG6 +
TcCYS1 e C: TcLEG9 + TcCYS1. Os loops em destaque (vermelho) são os
resíduos catalíticos (His e Cys) das VPEs e os resíduos catalíticos (SNSL) das
PhyCys. As estruturas foram obtidas com o software ClusPro 2.0.
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A

B

C
Figura 52: Docagem entre as VPEs e TcCYS4. A: TcLEG3 + TcCYS4; B: TcLEG6 +
TcCYS4 e C: TcLEG9 + TcCYS4. Os loops em destaque (vermelho) são os
resíduos catalíticos (His e Cys) das VPEs e os resíduos catalíticos (SNSL) das
PhyCys. As estruturas foram obtidas com o software ClusPro 2.0.
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B

C
Figura 53: Gráfico de validação da estrutura do docagem entre as VPEs e TcCYS1.
A: TcLEG3 + TcCYS1; B: TcLEG6 + TcCYS1 e C: TcLEG9 + TcCYS1. As
regiões em vermelho representam valores altos de energia, enquanto que as
regiões verdes representam regiões de baixa energia. Fonte: software
ANOLEA.
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A

B

C
Figura 54: Gráfico de validação da estrutura do docagem entre as VPEs e TcCYS4.
A: TcLEG3 + TcCYS4; B: TcLEG6 + TcCYS4 e C: TcLEG9 + TcCYS4. As
regiões em vermelho representam valores altos de energia, enquanto que as
regiões verdes representam regiões de baixa energia. Fonte: software
ANOLEA.
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4.2.5.1- Legumaína inativa (prolegumaína)

As três VPEs em sua forma inativa (prolegumaína), com os dois própeptídeos situados na região amino e carboxi-terminal, foram modeladas (validação
não apresentada) com os mesmos moldes descritos na seção “4.2.1.1”, tendo como
finalidade de compreender como o pró-peptídeo situado na região C-terminal
confere latência enzimática e estabilidade conformacional as proteínas.
As estruturas tridimensionais geradas (Figura 55) demostraram que o própeptídeo C-terminal posiciona-se na parte superior do domínio catalítico (His e Cys)
bloqueando a fenda catalítica e impedindo o acoplamento do inibidor (TcCYS1 ou
TcCYS4) ao sítio ativo.

B

A

C
Figura 55: Estruturas tridimensionais das VPEs inativas (prolegumaínas). A: TcLEG3;
B: TcLEG6 e C: TcLEG9. Azul (α-hélices); Laranja (β-folhas); Verde (Loops);
Vermelho (resíduos catalíticos His e Cys). O pró-peptídeo situado na região

C-terminal está em amarelo. Fonte: software PyMOL.
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4.3- Análise da expressão gênica

O padrão de expressão dos genes (TcLeg3, TcLeg6 e TcLeg9) identificados
foram analisados utilizando a técnica de RT-qPCR. Os dados de expressão foram
avaliados pelo Método do 2-∆∆Ct, a média dos valores do Ct de cada gene alvo foram
normalizados com o valor de Ct do controle endógeno estabelecido pelo software
NormFinder (Tabela 16), no qual instituiu o melhor valor entre os genes de
referência utilizados (actina, malato desidrogenase e gliceraldeído-3-fosfato
desidrogenase).
O calibrador nos diferentes tecidos (semente, raiz, caule, tegumento e folha)
foi utilizado a raiz, por apresentar menor expressão entre os tecidos analisados.
Nos tecidos infectados pelos basidiósporos de M. perniciosa, cada plântula teve
seu controle do mesmo período de coleta. Nos cotilédones em germinação, o tempo
zero (semente quiescente) foi utilizada como normalizador. Por fim, na semente em
desenvolvimento, as sementes provindas do primeiro estágio de desenvolvimento
foram escolhidas como calibrador para ambos os genes.
Tabela 16 – Valores de estabilidade dos controles endógenos estabelecido pelo
software NormFinder.
Amostra Biológica

Valor da estabilidade

Melhor

ACT

GAPDH

MDH

gene

Diferentes tecidos

0,050

0,013

0,034

GAPDH

Tecidos infectados

0,018

0,043

0,008

MDH

Cotilédones em germinação

0,073

0,052

0,021

MDH

Sementes em desenvolvimento

0,004

0,010

0,026

ACT

Os amplicons de cada par de primers conforme a Tabela 04 possuem Tm
diferentes para cada VPE. O Tm observado nas curvas de dissociação (Tabela 17)
para cada gene alvo das VPEs mostraram-se semelhantes com o Tm calculado,
apresentando picos característicos (Figura 56, 57 e 58). A obtenção dessa
especificidade descarta a possibilidade de amplificação de uma VPE indesejada,
pois no alinhamento múltiplo as três VPEs apresentaram regiões conservadas.
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A

B

C

D

Figura 56: Curva de dissociação do gene TcLeg3. A: diferentes tecidos; B: tecido
infectado; C: cotilédones em germinação e D: sementes em desenvolvimento.
Fonte: software MxPro.
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B

C

D

Figura 57: Curva de dissociação do gene TcLeg9. A: diferentes tecidos; B: tecido
infectado; C: cotilédones em germinação e D: sementes em desenvolvimento.
Fonte: software MxPro.
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A

Figura 58: Curva de dissociação do gene TcLeg6. A: semente em desenvolvimento.
Fonte: software MxPro.

Tabela 17 – Tm calculado e Tm observado dos
possíveis amplicons para cada par de primers
desenhado para as três VPEs.
Primer: TcLeg3rtF e TcLeg3rtR
Tm calculado

Tm observado

TcLeg3:

79,9ºC

79,8ºC

TcLeg6:

77,8ºC

-----

TcLeg9:

78,2ºC

-----

Primer: TcLeg6rtF e TcLeg6rtR
TcLeg3:

78,5ºC

-----

TcLeg6:

77,5ºC

77,2ºC

TcLeg9:

78,9ºC

-----

Primer: TcLeg9rtF e TcLeg9rtR
TcLeg3:

78,9ºC

-----

TcLeg6:

76,2ºC

-----

TcLeg9:

77,7ºC

77,5ºC
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4.3.1- Expressão em diferentes tecidos
A análise de expressão relativa, demonstrou acúmulo de transcritos de
TcLeg3 para todos os tecidos analisados (Figura 59), sendo menos expresso na
raiz (1,00-X) e com maior expressão na semente (21,70-X) e tegumento (21,45-X).
Ainda no mesmo gene, é observado diferenças estatisticamente significativas na
expressão do tegumento (21,45-X), semente (21,70-X), folha (9,87-X) e caule
(17,82-X), sendo maiores que a expressão da raiz (1,00-X) (calibrador).
O gene TcLeg9 também apresentou expressão para todos os tecidos (Figura
60), sendo folha o tecido com maior expressão (25,56-X) em relação ao calibrador
(raiz - 1,00-X). Diferenças estatisticamente significativas foram observadas no
tegumento (4,72-X), folha (25,56-X) e caule (19,01-X), sendo maiores que a
expressão do calibrador (raiz - 1,00-X). Contrariamente em relação ao gene da
TcLeg3, o gene da TcLeg9 na semente obteve menor expressão (0,72-X), sem
diferenças significativas em relação ao calibrador.
Entretanto, a expressão do gene TcLeg6 não foi detectado nestes tecidos
analisados (semente, tegumento, raiz, caule e folha).

25,00

*

*
Expressão Relativa

20,00

*
15,00

*

10,00

5,00

0,00
Raiz

Tegumento

Semente

Folha

Caule

Tecidos

Figura 59: Avaliação da expressão do gene TcLeg3 submetidos a diferentes tecidos.
Expressão gênica relativa foi avaliada por RT-qPCR em duas repetições
biológicas e quintuplicata experimental. Os valores foram normalizados pelo
endógeno GAPDH. Barras de erros representam a média de duas repetições
(n = 2). Diferenças estatisticamente significativas em p ≤ 0,05 (*) entre o
calibrador (raiz) e diferentes tecidos são indicados.
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0,00
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Folha

Caule

Tecidos

Figura 60: Avaliação da expressão do gene TcLeg9 submetidos a diferentes tecidos.
Expressão gênica relativa foi avaliada por RT-qPCR em duas repetições
biológicas e quintuplicata experimental. Os valores foram normalizados pelo
endógeno GAPDH. Barras de erros representam a média de duas repetições
(n = 2). Diferenças estatisticamente significativas em p ≤ 0,05 (*) entre o
calibrador (raiz) e diferentes tecidos são indicados.

4.3.2- Expressão em cotilédones durante a germinação
Nos cotilédones de sementes em germinação, o acúmulo de transcritos de
TcLeg3 foi decrescente do tempo inicial (semente quiescente) até o trigésimo dia
(1,00 para 0,018-X) (Figura 61), uma redução de aproximadamente 90X. Os
resultados apontam diferenças estatisticamente significativas a partir do primeiro
ao trigésimo dia de germinação. Ainda no mesmo tecido, a expressão do TcLeg9
foi crescente do tempo zero ao vigésimo dia, com aumento de aproximadamente
64X em relação ao controle (tempo 0 – semente quiescente) (Figura 62), sofrendo
posteriormente, no trigésimo dia, uma acentuada redução da expressão relativa de
64,10X para 20,34X. Neste gene os resultados também apontam diferenças
estatisticamente significativas do segundo ao trigésimo dia de germinação em
relação ao controle.
Também foi detectado que o gene TcLeg6 não foi expresso em nenhum
estágio nos tecidos dos cotilédones em germinação.
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Figura 61: Avaliação da expressão do gene TcLeg3 em cotilédones em germinação.
Expressão gênica relativa foi avaliada por RT-qPCR em duas repetições
biológicas e quintuplicata experimental. Os valores foram normalizados pelo
endógeno MDH. Barras de erros representam a média de duas repetições (n =
2). Diferenças estatisticamente significativas em p ≤ 0,05 (*) entre o calibrador
(tempo zero) e diferentes tecidos são indicadas.
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Figura 62: Avaliação da expressão do gene TcLeg9 em cotilédones em germinação.
Expressão gênica relativa foi avaliada por RT-qPCR em duas repetições
biológicas e quintuplicata experimental. Os valores foram normalizados pelo
endógeno MDH. Barras de erros representam a média de duas repetições (n =
2). Diferenças estatisticamente significativas em p ≤ 0,05 (*) entre o calibrador
(tempo zero) e diferentes tecidos são indicados.
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4.3.3- Expressão nas sementes em desenvolvimento
A análise de expressão relativa demostrou transcritos dos genes TcLeg3,
TcLeg6 e TcLeg9 nos quatro estágios de desenvolvimento das sementes (Figura
63).
O gene TcLeg3 não apresentou uma variação de expressão significante
entre os estágios analisados, de 1,00-X no primeiro estágio (calibrador) para 0,79X no segundo, 0,82-X no terceiro e 1,37-X no último estágio. Por outro lado, a
expressão do gene TcLeg6 foi crescente do primeiro estágio de desenvolvimento
da semente até o terceiro estágio (1,00 para 8,90-X), ocorrendo em seguida uma
leve redução no quarto estágio (8,90 para 8,70-X). No mesmo tecido, o transcrito
do gene TcLeg9 também não apresentou variação significativa nos três primeiros
estágios, de 1,00-X no primeiro estágio para 1,24-X no segundo, 0,74-X no terceiro
e um aumento significativo para 2,49-X no quarto estágio.
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Figura 63: Avaliação da expressão dos genes TcLeg3, TcLeg6 e TcLeg9 em sementes
em desenvolvimento. Expressão gênica relativa foi avaliada por RT-qPCR em
cinco repetições biológicas e quintuplicata experimental. Os valores foram
normalizados pelo endógeno ACT. Barras de erros representam a média de
cinco repetições (n = 5). Diferenças estatisticamente significativas em p ≤ 0,05
(*) entre o calibrador (primeiro estágio de desenvolvimento) e diferentes
estágios são indicadas.

89

4.3.4- Expressão em tecidos infectados

A análise da expressão relativa nos tecidos infectados pelo fungo M.
perniciosa demonstraram baixo acúmulo de transcritos do gene TcLeg3 (Figura 64)
para todos os dias após a infecção da plântula, obtendo apenas variação
significante no período inicial de necrose da planta (45 dias) em relação ao seu
calibrador (planta não inoculada – 45 dias) passando de 0,76-X para 0,23-X. Por
outro lado, o gene TcLeg9 (Figura 65) no mesmo tecido, obteve variação de
expressão significante no primeiro dia (1,00-X para 2,93-X) e no quadragésimo
quinto dia após inoculação do fungo (1,00-X para 1,82-X).
O gene TcLeg6 não foi expresso nos dias analisados nas plântulas
infectadas pelos basidiósporos do fungo M. perniciosa, como também nas plântulas
controles.
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Figura 64: Avaliação da expressão do gene TcLeg3, em tecidos infectados por
basidiósporos de M. perniciosa. Expressão gênica relativa foi avaliada por
RT-qPCR em dez repetições biológicas e quintuplicata experimental. Os
valores foram normalizados pelo endógeno MDH. Barras de erros representam
a média de dez repetições (n = 10). Diferenças estatisticamente significativas
em p ≤ 0,05 (*) entre o calibrador correspondente são indicadas.
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Figura 65: Avaliação da expressão do gene TcLeg9, em tecidos infectados por
basidiósporos de M. perniciosa. Expressão gênica relativa foi avaliada por
RT-qPCR em dez repetições biológicas e quintuplicata experimental. Os
valores foram normalizados pelo endógeno MDH. Barras de erros representam
a média de dez repetições (n = 10). Diferenças estatisticamente significativas
em p ≤ 0,05 (*) entre o calibrador correspondente são indicadas.
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5- DISCUSSÃO

Devido à importância do cacaueiro como fonte de matéria-prima para as
indústrias de alimentos, vários trabalhos têm sido realizados almejando a obtenção
de ferramentas para aumentar a produção e melhorar o aproveitamento do fruto
(LEITE et al., 2013; LOPES et al., 2011; TRINDADE et al., 1999). A bioinformática
tem viabilizado a descoberta de genes candidatos envolvidos em processos
fisiológicos importantes, possibilitando estudos mais detalhados da expressão
gênica da planta de interesse. No entanto, ainda é necessária a caracterização
desses genes para uma melhor compreensão de suas prováveis funções na
fisiologia do Theobroma cacao.
O presente estudo descreve a caracterização das três legumaínas
nomeadas TcLEG3, TcLEG6 e TcLEG9, codificadas pelo genoma do Theobroma
cacao, como também os modelos preditos de estruturas tridimensionais e a
docagem com seus inibidores (TcCYS1 e TcCYS4). Além disso, foi avaliada a
expressão ao nível de transcritos dos genes TcLeg3, TcLeg6 e TcLeg9 nos
cotilédones em germinação, diferentes tecidos (semente, caule, raiz, folha e
tegumento), sementes em desenvolvimento e tecidos infectados com o fungo M.
perniciosa, causador da vassoura-de-bruxa do cacaueiro.

5.1- Análise in silico
Após análise no banco de dados do CocoaGenDB (ARGOUT et al., 2007),
as ORF’s dos três genes candidatos para legumaínas encontradas no genoma do
T. cacao foram selecionadas para estudo. As análises das ORF’s indicaram que os
genes codificam polipeptídeos característicos de VPE de plantas, apresentando
maior similaridade com legumaínas vegetativas.
As VPEs do cacau são sintetizadas na forma de pré-prolegumaínas, com a
presença de peptídeos sinal e extremidades amino e carboxi dependente de
processamento por clivagem (Figura 4). Isto sugere que provavelmente são
transportadas até o seu local de destino em uma forma inativa, que podem ser autoativadas em condições ácidas, como ocorre com legumaínas da mamona (Ricinus
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communis) (HIRAIWA et al., 1997), Arabidopsis thaliana (KUROYANAGI et al.,
2002) e humanos (CHEN et al., 2000).
A sequência de aminoácidos da TcLEG9 possui o motivo LRLPS (Figura 24)
localizado no pró-peptídeo N-terminal, que segundo Jackson et al. (2007) é um
provável sinal para o direcionamento dessa enzima para o vacúolo lítico. Os
resíduos de His e Cys mantiveram-se conservados entres as VPEs. Segundo
Hiraiwa et al. (1997), esses resíduos são importantes porque fazem parte da
atividade catalítica. As três legumaínas apresentaram também os resíduos
conservados de Aspartato (Asp) (destacado em rosa – Figura 24) indicando o sítio
de clivagem dos pró-peptídeos N-terminal e C-terminal da proteína ativa, conforme
relatado pelos mesmo grupo em trabalho posterior (Hiraiwa et al., 1999).
Ainda na cadeia proteica, sítios de glicosilação foram observadas nas três
VPEs (Figura 24), sendo a TcLEG6 a VPE do cacau que difere das demais com
maior número de sítios de glicosilação com alta probabilidade de modificação na
cadeia lateral de Asn. A glicosilação pode afetar a estrutura tridimensional da
proteína, sua estabilidade e consequentemente sua atividade. Este processo
transfere um oligossacarídeo aos aminoácidos da cadeia polipeptídica (VOET et
al., 2014). No entanto, foi observado que a glicosilação de legumaínas expressas
em Saccharomyces cerevisiae e em células de Spodoptera frugiperda não interferiu
na atividade proteolítica das enzimas (HIRAIWA et al., 1997; KUROYANAGI et al.,
2002).
Analisando o dendrograma (Figura 25), as VPEs do cacau foram separadas
em três grupos distintos: βVPE, δVPE e α/γVPE. Segundo Christoff et al. (2014) os
clusters estão relacionados com a especificidade de papéis biológicos das VPEs
durante o ciclo de vida da planta. Vale ressaltar que a TcLEG6 está inserida no
grupo das δVPE e este foi o último grupo a ser especificado (NAKAUNE et al.,
2005). Estas proteínas são do tipo embriogênese e sua expressão ocorre antes da
síntese das proteínas de armazenamento (βVPE), sendo envolvida no processo
para remoção das camadas internas necessárias para formação do tegumento
externo da semente em desenvolvimento (CHRISTOFF et al., 2014; YAMADA et
al., 2005).
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5.2- Modelagem e Docagem

Pelo método de homologia, a modelagem das proteínas consiste
inicialmente na seleção de estruturas moldes que possam atuar como base
estrutural para a proteína-alvo passando por várias etapas até obtenção do modelo
final (Figura 13).
Para modelagem das três VPEs do cacau, foram observadas inicialmente o
grau de identidade entre o alinhamento da estrutura alvo e moldes. Segundo
Sander et al. (1991), se a identidade for igual ou superior a 25 % e o número de
resíduos de aminoácidos for superior a 80, estas estruturas possuem grande
probabilidade de serem semelhantes. Neste contexto, o grau de identidade obtido
entre as VPEs do cacau e as estruturas resolvidas selecionadas como moldes
mostraram-se identidades superiores aos valores recomendados (Tabela 05).
Pearson (1998), ainda ressalta que quanto maior o valor do score, melhor é o
alinhamento e quanto menor o e-value mais semelhantes são as duas sequências
alinhadas.
O alinhamento entre a sequência primária das proteínas moldes (4n6o,
4awb, 4fgu e 4noj) e das proteínas alvos (TcLEG3, TcLEG6 e TcLEG9) (Figura 28),
ainda permitiu a identificação dos motivos conservados, como também os resíduos
catalíticos de His e Cys das diferentes classes de proteases cisteínicas. Os
resíduos catalíticos dos diferentes organismos foram confirmados com análise
realizada no MEROPS, indicando a conservação da função da enzima.
O diagrama de Ramachandran (Figura 32, 36 e 40) revelou que os resíduos
de aminoácidos da cadeia principal das VPEs ativas (sem os domínios própeptídeos) estão todos dentro de uma excelente faixa, garantindo a qualidade da
rotação dos ângulos torcionais da cadeia principal ao redor do Cα, sendo este o
melhor indicativo da qualidade estereoquímica do modelo de uma proteína
(LASKOWSKI et al., 1993; VERLI, 2014). Analisando a qualidade estereoquímica
dos ângulos chi1-chi2 de torção das cadeias laterais, as três VPEs apresentaram
alguns resíduos de aminoácidos em regiões não permitidas, porém vale salientar
que estes resíduos não fazem parte do domínio catalítico da proteína.
Os gráficos gerados pelo software ANOLEA (Figura 53 e 54) validando as
VPEs e PhyCys modeladas, apresentaram poucos átomos sobrepostos, ou seja,
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poucos resíduos de alta energia ao logo da cadeia. Esse resultado inferi excelentes
estruturas obtidas no processo de modelagem realizada (VERLI, 2014).
A semelhança entre as isoformas das VPEs ativas do cacau foi observada
na sobreposição das proteínas, contribuindo para as distâncias semelhantes dos
resíduos catalíticos (His e Cys) localizados totalmente expostos na superfície na
região loop variando entre 5,1 a 6,3 Ǻ (Figura 50).
Como descrito por PIROVANI et al., (2010), duas PhyCys do T. cacao
(TcCYS1 e TcCYS4) possuem calda estendida na região C-terminal contemplada
pela adição do motivo SNSL. Estudos in vitro foi comprovado que as PhyCys de
cevada (Hordeum vulgare) foi capaz de inibir as VPEs do extrato proteico do
mesmo material biológico (MARTINEZ et al., 2007). Em estudo posterior foi
demostrado que a região apreciada pela cauda estendida do motivo SNSL,
segundo ensaio de inibição com PhyCys de cana-de-açúcar, inibiu a atividade
catalítica das VPEs (SANTOS-SILVA et al., 2012). Diante dessas informações, foi
possível através da docagem molecular visualizar como esta interação do complexo
inibitório entre legumaína e PhyCys do cacau acontece (Figura 51 e 52).
Os seis complexos gerados pelo docagem foram validados seguindo
critérios de qualidade usando o software ANOLEA. Todas as estruturas
tridimensionais mostraram que, após a dinâmica molecular, os aminoácidos em
ambiente favorável (em verde) na cadeia proteica são maioria (Figura 53 e 54),
validando todas as etapas de modelagem e docagem (MELO e FEYTMANS, 1998).
A energia total é determinada pela posição dos átomos em relação aos seus
vizinhos e é obtida pela combinação das energias fornecidas pelos potenciais
diedral próprio (potencial próprio de rotação) em torno de um eixo definido pela
ligação (VERLI, 2014).
A modelagem e docagem entre as estruturas tridimensionais revelaram que
os resíduos catalíticos das três VPEs e inibitórios das duas PhyCys estão dispostos
na superfície da região do loop através de dobras, o que vem facilitar a interação
entre as duas moléculas (BODE E HUBER et al., 1992). O docagem também foi
importante para compreender como o pró-peptídeo situado na região C-terminal
das VPEs bloqueia a fenda catalítica (Figura 55) impedindo sua interação com as
PhyCys e ao mesmo tempo conferindo latência enzimática e estabilidade
conformacional da proteína inativa (DALL e BRANDSTETTER, 2013; ZHAO et al.,
2014).
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5.3- Expressão gênica
A expressão dos genes TcLeg3, TcLeg6 e TcLeg9 foram avaliadas em
diferentes tecidos do T. cacao (raiz, caule, folha, semente e tegumento), durante
desenvolvimento de sementes, em tecidos infectados e em cotilédones durante a
germinação utilizando a técnica de RT-qPCR. Os genes TcLeg3 e TcLeg9
apresentaram níveis de expressão detectáveis em todos os tecidos analisados,
como também alterações significativas em cotilédones durante a germinação. Por
outro lado, o gene TcLeg6 foi unicamente expresso nos estágios de sementes em
desenvolvimento.

5.3.1- TcLeg3
A expressão relativa de TcLeg3 em diferentes tecidos da planta (Figura 59)
demonstrou grande acúmulo de transcritos no tegumento, semente e caule, entre
estes, a semente (21,70-X) e o tegumento (21,45-X) foram os tecidos que
apresentaram maior expressão em relação aos tecidos da raiz (calibrador).
Quando se analisa os transcritos do mesmo gene nos cotilédones em
germinação (Figura 61), o padrão de expressão foi decrescente do tempo inicial
(semente quiescente) até o trigésimo dia de germinação (1,00 para 0,018-X), uma
redução de aproximadamente 90X, corroborando com os dados apresentados por
KINOSHITA et al. (1999), no qual a expressão do gene βVPE em Arabidopsis
diminui após a germinação da semente e continua gradativamente diminuindo com
o crescimento da plântula.
No tecido infectado pelo fungo M. perniciosa a expressão do gene TcLeg3 não
obteve diferença estatisticamente significante em relação ao calibrador, contudo,
no quadragésimo quinto dia após a inoculação, onde ocorre o início da necrose da
planta (CEITA et al., 2007), houve redução do transcrito de aproximadamente 74X
(Figura 64), sugerindo que este gene não está relacionado com a defesa contra
patógenos, senescência e degradação de tecido.
O perfil de expressão obtido sugere que a legumaína TcLEG3 está
relacionada com funções tecido-específicas na semente. Essa observação é
corroborada pela análise no dendrograma (Figura 25) que inclui a TcLEG3 no grupo
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das βVPE e na expressão nas sementes em desenvolvimento, no qual não
apresentaram diferenças significativas, reforçando a ideia que esta VPE deve
desempenhar uma função importante na mobilização de proteínas durante a etapa
inicial da germinação, seja participando da digestão direta das proteínas de reserva,
no processamento de outras peptidases e na morte celular programada durante o
desenvolvimento da semente (MÜNTZ e SHUTOV, 2002; NAKAUNE et al., 2005;
RADCHUK et al., 2011).

5.3.2- TcLeg6
O gene TcLeg6 foi expresso apenas nas sementes em desenvolvimento,
onde foi observado aumento crescente do transcrito no primeiro estágio ao terceiro
estágio de desenvolvimento da semente (1,00 para 8,90-X), ocorrendo em seguida
uma leve diminuição da expressão (8,90 para 8,70-X). Essa diminuição do
transcrito deve ser gradual, pois conforme a análise de expressão na semente
madura (quiescente) e nos cotilédones em germinação, não foi detectado níveis de
expressão do gene TcLeg6.
Os testes do TcLeg6 com RNA de outros tecidos (caule, raiz, folha, semente
e tegumento) do Theobroma cacao não mostraram expressão, sugerindo que o
gene de interesse não é expresso nesses tecidos. Conforme análise no
dendrograma (Figura 25) a TcLEG6 está inserida no grupo das δVPEs, e segundo
alguns autores esse tipo de VPE são expressas em sementes em desenvolvimento
antes da βVPE (TcLeg3) e são inseridas no grupo tipo embriogênese, sendo
envolvida no processo para remoção das camadas internas necessárias para
formação do tegumento externo da semente (CHRISTOFF et al., 2014; HARANISHIMURA e HATSUGAI, 2011; NAKAUNE et al., 2005).

5.3.3- TcLeg9
Nos diferentes tecidos analisados, o gene TcLeg9 foi mais expresso em
folhas (25,56-X) e caule (19,01-X) em relação ao calibrador (raiz) (Figura 60).
Quando se analisa os transcritos do mesmo gene nos cotilédones em germinação
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(Figura 62), o padrão de expressão foi crescente do tempo inicial até sua super
expressão no vigésimo dia (1,00 para 64,10-X) decaindo logo em seguida no
trigésimo dia (20,34-X). A redução de expressão do trigésimo dia em relação ao
vigésimo dia (64,10-X para 20,34-X) pode estar relacionada com o período marcado
pela senescência dos cotilédones.
No tecido infectado pela M. perniciosa a expressão do gene TcLeg9
apresentou diferença estatisticamente significativa no primeiro dia após a
inoculação (1,00-X para 2,93-X), e no quadragésimo quinto dia após a inoculação,
onde ocorre o início da necrose da planta (Figura 65) (CEITA et al., 2007),
sugerindo que este gene pode estar relacionado com a defesa contra patógenos
ou morte celular programada.
HARA-NISHIMURA et al., (1995) e KINOSHITA et al., (1999) relatam que as
αVPE e γVPE (grupo da TcLEG9 – Figura 25) são direcionadas para vacúolo líticos
de órgãos vegetativos e atuam como enzimas hidrolíticas induzidas por
senescência e degradação de tecido.
Trabalhos posteriores demostraram que a deficiência ou silenciamento da
expressão das VPEs evita a morte celular durante a resposta de hipersensibilidade,
sugerindo um possível papel dessas proteínas em resposta ao estresse biótico.
Vale salientar que a deficiência das VPEs não interfere na produção de proteínas
de defesa (HATSUGAI et al., 2004; HARA-NISHIMURA et al., 2005).
O aumento significativo da expressão no primeiro dia após inoculação do
fungo, pode estar relacionado com uma resposta de hipersensibilidade no
mecanismo bioquímico do combate a infecção pelo M. perniciosa. Nos primeiros
sinais de ataque do fungo, o oxalato das drusas é convertido em gás carbônico,
oxigênio e peróxido de hidrogênio, agindo na indução da morte das células
infectadas (DIAS et al., 2011).
Por outro lado, o aumento significativo da expressão no quadragésimo quinto
dia, pode estar sendo induzido pela senescência e degradação de tecido, pois os
sintomas iniciais da vassoura-de-bruxa são observados neste período após
inoculação, no qual são notados o alongamento das gemas axilares e inchaço do
caule (CEITA et al., 2007).
O perfil da TcLeg9 obtido sugere que esta VPE está relacionada com funções
do tipo vegetativas. Essa observação também é corroborada pela sua localização
no dendrograma (Figura 25), onde está incluída no grupo das α e γVPE, sugerindo
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sua relação com o desenvolvimento da planta (KINOSHITA et al., 1995a e 1995b).
Segundo Müntz e Shutov, (2002), durante a germinação das sementes, as
proteínas de reserva depositadas nos vacúolos de armazenamento são
mobilizadas e utilizada para o crescimento da planta.

Este trabalho relata pela primeira vez a caracterização das três legumaínas
codificadas pelo genoma do Theobroma cacao, o qual relacionam a presença e o
papel significativo das VPEs durante o desenvolvimento da planta e ataques de
patógenos.
Finalmente, os resultados obtidos aqui servirão como base para estudos
posteriores visando o esclarecimento das funções das diferentes legumaínas
homólogas encontradas no cacau. Ainda que os genes TcLeg3 e TcLeg9 inseridos,
respectivamente, nos grupos de sementes e vegetativas tenham sido expressos
em múltiplos tecidos, a classificação das VPEs continua a ser realizada com base
nas funções que essas enzimas desempenham durante o ciclo de vida da planta
(GRUIS et al., 2002; KINOSHITA et al., 1999; YAMADA et al., 2005).
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6- CONCLUSÃO

Os resultados obtidos com o presente trabalho indicam que:

O genoma do Theobroma cacao codifica três legumaínas, assim nomeadas:
TcLEG3, TcLEG6 e TcLEG9.

O número de sítios de glicosilação para as VPEs do cacau variam, sendo dois sítios
para TcLEg3 e TcLEG9, e quatro sítios para a TcLEG6.

As VPEs do cacau são separadas em três grupos, sendo do tipo sementes,
vegetativa e embriogênese.

O pró-peptídeo situado na região C-terminal das VPEs bloqueia fisicamente a fenda
e os aminoácidos da tríade catalítica da enzima, impedindo acoplamento com seus
substratos.

Os genes TcLeg3 e TcLeg9 apresentam variações de expressão ao longo da
germinação dos cotilédones do cacau.

O gene TcLeg6 apenas é expresso nas sementes em desenvolvimento.

O aumento de transcritos da TcLeg9 nos cotilédones em germinação sugere que
esta VPE deve estar envolvida na fase vegetativa da planta, enquanto que o
declínio de transcritos da TcLeg3 no mesmo tecido sugere que esta VPE deve estar
envolvida na fase de mobilização das proteínas de reserva.

A elevada expressão do gene TcLeg9 em folhas e caule em comparação aos outros
tecidos, reforça o envolvimento da TcLeg9 na fase vegetativa da planta e a possível
expressão contínua desse gene durante o ciclo de vida do Theobroma cacao.

A cisteíno protease TcLEG9 pode estar envolvida em processos de senescência e
de resposta ao patógeno M. perniciosa.

100

7- REFERÊNCIA

AIME M.C.; PHILLIPS-MORA W. The causal agents of witches' broom and frosty
pod rot of cacao (chocolate, Theobroma cacao) form a new lineage of
Marasmiaceae. Mycologia, v.97(5), p.1012-1022, 2005.

ALIM M.A.; TSUJI N.; MIYOSHI T.; ISLAM M.K.; HUANG X.; HATTA T.; FUJISAKI
K. HlLgm2, a member of asparaginil endopeptidases/legumains in the midgut of the
ixodid tick Haemaphysalis longicornis, is involved in blood-meal digestion. Journal
of Insect Physiology, v.54(3), p.573-585, 2008.

ALMEIDA A.F.; VALLE R.R. Ecophysiology of the cacao tree. Braz. J. Plant
Physiol., v.19(4), p.425-448, 2007.

ALTSCHUL S.F.; GISH W.; MILLER W.; MYERS E.W.; LIPMAN D.J. Basic local
alignment search tool. J Mol Biol., v.215(3), p.403-410, 1990.

ALVAREZ-FERNANDEZ M.; BARRETT A.J.; GERHARTZ B.; DANDO P.M.; NI J.;
ABRAHAMSON M. Inhibition of Mammalian Legumain by Some Cystatins Is Due to
a Novel Second Reactive Site. Jbc, v.274(27), p.19195-19203, 1999.

ALVERSON W.S.; WHITLOCK B.A.; NYFFELER R.; BAYER C.; BAUM D.A.
Phylogeny of the core Malvales: evidence from ndhF sequence data. Am J Bot.,
v.86(10), p.1474-1486, 1999.

ALVES, S.A.M., POMELLA, A.W.V. AITKEN, W.M. & BERGAMIN FILHO. Curvas
de Progresso e Gradientes da Vassoura-de-Bruxa (Crinipellis perniciosa) em
Cacaueiros Enxertados em Uruçuca, Bahia. Fitopatol. Bras, v.31(5), p.483-491,
2006.

ANDEBRHAN T.; FIGUEIRA A.; YAMADA M. M.; CASCARDO J.; FURTEK D. B.
Molecular fingerprinting suggests two primary outbreaks of witches’ broom disease

101

(Crinipellis perniciosa) of Theobroma cacao in Bahia, Brazil. Eur. J. Plant Pathol,
v.105, p.167-175, 1999.

ARGOUT X.; RUIZ M.; TURNBULL C.; LANAUD C.; ROSENQUIST E. CocoaGen
DB: a Web portal for crossing cocoa phenotypic, genetic and genomic data from
ICGD and TropGeneDB data bases. In: 15th International Cocoa Research
Conference, v.1, p.515-518, San Jose, Costa Rica, 2007.

ARNOLD K, L BORDOLI, KOPP J, E SCHWEDE T (2006). A SWISS-MODEL
Workspace: um ambiente baseado na web para a modelagem da estrutura de
proteínas de homologia. Bioinformática, v.22, p.195-201, 2006.

BADU M.M. NCI: a server to identify non-canonical interactions in protein structures.
Nucleic Acids Research, v.31(13), p.3345-3348, 2003.

BAHIA. Secretaria de Ciência. Tecnologia e inovação: agenda tecnológica do
arranjo produtivo do cacau. Salvador, p.40, 2006.

BARRETT A.J. Classification of peptidases. Methods Enzymol, v.244, p.1-15,
1994.

BASTOS, E. Cacau: a riqueza agrícola da América. São Paulo: Ícone, p.130, 1987.

BELENGHI B.; ACCONCIA F.; TROVATO M.; PERAZZOLLI M.; BOCEDI A.;
POLTICELLI F.; ASCENZI P.; DELLEDONNE M. AtCYS1, a cystatin from
Arabidopsis thaliana, suppresses hypersensitive cell death. Eur J Biochem.,
v.270(12), p.2593-604, 2003.

BENCHABANE M.; SCHLÜTER U.; VORSTER J.; GOULET M.; MICHAUD D. Plant
cystatins. Biochimie, v.92, p.1657-1666, 2010.

BENDTSEN J.D.; NIELSEN H.; HEIJNE G.; BRUNAK S. Improved prediction of
signal peptides: SignalP 3.0. J Mol Biol, v.340(4), p.783-795, 2004.

102

BODE W.; HUBER R. Natural protein proteinase inhibitors and their interaction with
proteinases. Eur. J. Biochem, v.204, p.433-451, 1992.

BOZA E.J.; MOTAMAYOR J.C.; AMORES F.M.; et al. Genetic Characterization of
the Cacao Cultivar CCN 51: Its Impact and Significance on Global Cacao
Improvement and Production. J. Amer. Soc. Hort. Sci., v.139(2), p.219-229, 2014.

BRASÍLIA (Distrito Federal). Diretoria de Política Agrícola e Informações.
Superintendência de Gestão da Oferta. Perspectivas para a agropecuária.
Volume I. Brasília: Conab, 2013.

BRIGGS J.J.; HAUGEN M.H.; JOHANSEN H.T.; RIKER A.I.; ABRAHAMSON M.;
FODSTAD O.; MÆLANDSMO G.M.; SOLBERG R. Cystatin E/M suppresses
legumain activity and invasion of human melanoma. BMC Cancer, v.10, p.1-13,
2010.

BROOKS

B.R.;

BRUCCOLERI

R.E.;

OLAFSON

B.D.;

STATES

D.J.;

SWAMINATHAN S.; KARPLUS M. CHARMM: a program for macromolecular
energy, minimization, and dynamics calculations. J. Comput. Chem., v.4, p.187217, 1983.

BYSTROFF C.; SHAO Y.; YUAN X. Five hierarchical levels of sequence-structure
correlation in proteins. Appl Bioinformatics, v.3(2-3), p97-104, 2004.

CAFFREY C.R.; MCKERROW J.H.; SALTER J.P.; SAJID M. Blood 'n' guts: an
update on schistosome digestive peptidases. Trends Parasitol, v.20(5), p.241-248,
2004.

CALLE H.; COOK A.A.; FERNANDO S.Y. Histology of witches´ broom caused in
cacao by Crinipellis perniciosa. Phytopathology, v.72, p.1479-1481, 1982.

CEITA G. de O.; MACÊDO J.N.A.; SANTOS T.B.; et al. Involvement of calcium
oxalate degradation during programmed cell death in Theobroma cacao tissues

103

triggered by the hemibiotrophic fungus Moniliophthora perniciosa. Plant Science,
v.173, p. 106-117. 2007.

CHAN C.B.; ABE M.; HASHIMOTO N.; et al. Mice lacking asparaginil endopeptidase
develop disorders resembling hemophagocytic syndrome. PNAS, v.106(2), p.468473, 2009.

CHEN J-M.; RAWLINGS N.D.; STEVENS R.A.E.; BARRETT A.J. Identication of the
active site of legumain links it to caspases, clostripain and gingipains in a new clan
of cysteine endopeptidases. FEBS Letters, v.441, p.361-365, 1998.

CHEN J-M.; DANDO P.M.; RAWLINGS N.D.; BROWN M.A.; YOUNG N.E.;
STEVENS R.A.; HEWITT E.; WATTS C.; BARRETT A.J. Cloning, Isolation, and
Characterization of Mammalian Legumain, an Asparaginyl Endopeptidase. The
Journal of Biological Chemistry, v.272, p.8090-8098, 1997.

CHEN J.M.; FORTUNATO M.; BARRETT A.J. Activation of human prolegumain by
cleavage at a C-terminal asparagine residue. Biochem J., v.352(2), p.327-334,
2000.

CHRISTOFF A.P.; TURCHETTO-ZOLETA A.C.; MARGIS R. Uncovering legumain
genes in rice. Plant Science, v.215-216, p.100-109, 2014.

CLAUS L.A.; JENS L.J.; TORBEN F.O. Normalization of Real-Time Quantitative
Reverse Transcription-PCR Data: A Model-Based Variance Estimation Approach to
Identify Genes Suited for Normalization, Applied to Bladder and Colon Cancer Data
Sets. Cancer Research, v.64(1), p.5245-5250, 2004.

COMEAU S.R.; GATCHELL D.W.; VAJDA S.; CAMACHO C.J. ClusPro: an
automated docagem and discrimination method for the prediction of protein
complexes. Bioinformatics. v.20(1), p.45-50, 2004.

CYRUS CHOTHIAL and ARTHUR M.LESK. The relation between the divergence
of sequence and structure in Proteins. The EMBO Journal, v.5(4), p.823-826, 1986.
104

D’ALFONSO G.; TRAMONTANO A.; LAHM A. Structural conservation in singledomain proteins: implications for homology modeling. Journal of Structural
Biology. v.134, p.246-256, 2001.

DALL E; BRANDSTETTER H. Activation of legumain involves proteolytic and
conformational events, resulting in a context and substrate-dependent activity
profile. Acta crystallographica. Acta Cryst, v.68, p.24-31, 2012.

DALL E; BRANDSTETTER H. Mechanistic and structural studies on legumain
explainits zymogenicity, distinct activation pathways, and regulation. PNAS,
v.110(27), p.10940-10945, 2013.

DALL E.; FEGG J. C.; BRIZA P.; BRANDSTETTER H. Structure and mechanism of
an aspartimide-dependent Peptide ligase in human legumain. Angew Chem Int Ed
Engl, v.54(10), p.2917-2921, 2015.

DEANE C. M.; BLUNDELL T. L. Protein comparative modelling and drug discovery.
In WERMUTH,C.G. The Practice of Medicinal Chemistry. London, Elsevier
Academic Press, 2003.

DIAS C.V.; MENDES J.S.; DOS SANTOS A.C.; PIROVANI C.P. Hydrogen peroxide
formation in cacao tissues infected by the hemibiotrophic fungus Moniliophthora
perniciosa. Plant Physiology and Biochemistry, v.49, p.917-922, 2011.

DONNISON I.S.; GAY A.P.; THOMAS H.; EDWARDS K.J.; EDWARDS D.; JAMES
C.L.; THOMAS A.M.; OUGHAM H.J. Modification of nitrogen remobilization, grain
fill and leaf senescence in maize (Zea mays) by transposon insertional mutagenesis
in a protease gene. New Phytol., v.173(3), p.481-494, 2007.

EKINS S. Predicting undesirable drug interactions with promiscuous proteins in
silico. Drug Discovery Today. v.9, p.276-285, 2004.

105

EMANUELSSON O.; BRUNAK S.; HEIJNE G.; NIELSEN H. Locating proteins in the
cell using TargetP, SignalPand related tools. Nature protocols, v.2(4), p.953-971,
2007.

FALCÃO P.K.; BAUDET C.; HIGA R.H.; NESHICH G. Incorporação das
propriedades rotâmeros e ocupância em métodos de análise estrutural de
proteínas. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Comunicado
Técnico 34, p.3, 2002.

FORESMAN J. B. and FRISCH Æ. Exploring Chemistry with Electronic Structure
Methods, 2ed, Gaussian, Pittsburgh, PA, 1996.

FIORAVANTI C. H.; VELHO L. Fungos, fazendeiros e cientistas em luta contra a
vassoura-de-bruxa. Sociologias, v.13(17), p.256-283, 2011.

FREITAS A.F.G. de; PARAÍSO M.H.B. Caminhos ao encontro do mundo: a
capitania, os frutos de ouro e a princesa do sul – Ilhéus, 1534-1940. Ilhéus: Editus,
2001.

FRIAS G.A.; PURDY L.H.; SCHMIDT R.A. Infection biology of Crinipellis perniciosa
on vegetative flushes of cacao. Plant disease, v.7(6), p.552-556, 1991.

GASTEIGER E.; HOOGLAND C.; GATTIKER A.; DUVAUD S.; WILKINS M.R.;
APPEL R.D.; BAIROCH A. Protein Identification and Analysis Tools on the ExPASy
Server. (In) John M. Walker (ed): The Proteomics Protocols Handbook, p.571607, 2005.

GESTEIRA A. da S.; MICHELI F.; FERREIRA C.F.; CASCARDO J.C. Isolation and
purification of functional total RNA from different organs of cacao tree during its
interaction with the pathogen Crinipellis perniciosa. Biotechniques, v.35(3), p.495500, 2003.

106

GESTEIRA A. da S. et al. Comparative Analysis of Expressed Genes from Cacao
Meristems Infected by Moniliophthora perniciosa. Annals of Botany., v.100, p.129140, 2007.

GIBAS C.; JAMBECK, P. Desenvolvendo Bioinformática: ferramentas de software
para aplicações em biologia. Tradução Milarepa Ltda.- Rio de Janeiro: Campus,
2001.

GIANOTTI A.; RIOS W M.; SOARES-COSTA A.et al. Recombinant expression,
purification, and functional analysis of two novel cystatins from sugarcane
(Saccharum officinarum). Protein expression and purification, v.47(2), p.483489, 2006.

GOLDSMITH-FISCHMAN S.; HONIG B. Structural genomics: Computational
methods for structure analysis. Protein Sci., v.12(9), p.1813-1821, 2003.

GRUIS D.F.; SELINGER D.A.; CURRAN J.M.; JUNG R. Redundant Proteolytic
Mechanisms Process Seed Storage Proteins in the Absence of Seed-Type
Members of the Vacuolar Processing Enzyme Family of Cysteine Proteases. The
Plant Cell, v.14, p.2863-2882, 2002.

GRUIS D.F.; SCHULZE, J.; JUNG R. Storage protein accumulation in the absence
of the vacuolar processing enzyme family of cysteine proteases. Plant Cell, v.16,
p.270-290, 2004.

GUPTA R.; JUNG E.; BRUNAK S. Prediction of N-glycosylation sites in human
proteins. In preparation, 2004.

HABIB H.; FAZILI K.M. Plant protease inhibitors: a defense strategy in plants.
Biotch Mol Biol Rev, v.2(3), p.68-85, 2007.

HARA-NISHIMURA I. et al. A unique vacuolar processing enzyme responsible for
conversion of several proprotein precursors into the mature forms. FEBS Lett.
v.294, p.89-94, 1991.
107

HARA-NISHIMURA I. et al. Vacuolar processing enzymes responsible for
maturation of seed proteins. J. Plant Physiol, v.145, p.632-640, 1995.

HARA-NISHIMURA I.; HATSUGAI.; NAKAUNE S.; KUROYANAGI M.; NISHIMURA
M. Vacuolar processing enzyme: an executor of plant cell death. Current Opinion
in Plant Biology, v.8, p.404-408, 2005.

HARA-NISHIMURA I.; HATSUGAI N. The role of vacuole in plant cell death. Cell
Death and Differentiation, v.18, p.1298-1304, 2011.

HATSUGAI N.; KUROYANAGI M.; YAMADA K.; MESHI T.; TSUDA S.; KONDO M.;
NISHIMURA M.; HARA-NISHIMURA I. A Plant Vacuolar Protease, VPE, Mediates
Virus-Induced Hypersensitive Cell Death. Science, v.305, p.855-858, 2004.

HAUGEN M.D; JOHANSEN H.T.; PETTERSEN S.J.; SOLBERG R.; BRIX K.;
FLATMARK K.; MAELANDSMO G.M. Nuclear Legumain Activity in Colorectal
Cancer. Plos one, v.8, p.1-13, 2013.

HERMAN E.M.; LARKINS B.A. Protein Storage Bodies and Vacuoles. The Plant
Cell, v.11, p.601-613, 1999.

HIGUCHI R.; FOCKLER C.; DOLLINGER G.; WATSON R. Kinetic PCR analysis:
real-time monitoring of DNA amplification reactions. Biotechnology, v.11(9),
p.1026-1030, 1993.

HILLISCH A.; PINEDA L. F.; HILGENFELD, R. Utility of homology models in the
drug discovery process. Drug Discovery Today. v.9, p.659-669, 2004.

HIRAIWA N.; NISHIMURA M.; HARA-NISHIMURA I. Expression and activation of
the vacuolar processing enzyme in Saccharomyces cerevisiae. Plant J., v.12(4),
p.819-29, 1997.

108

HIRAIWA N.; NISHIMURA M.; HARA-NISHIMURA I. Vacuolar processing enzyme
is self-catalytically activated by sequential removal of the C-terminal and N-terminal
propeptides. FEBS Letters, v.447(2-3), p. 213-216, 1999.

HOLLINGSWORTH S.A.; KARPLUS P.A. A fresh look at the Ramachandran plot
and the occurrence of standard structures in proteins. Biomol Concepts., v.1(3-4),
p.271-283, 2010.

HÖLTJE H. D.; SIPPL W.; ROGNAN D.; FOLKERS, G. Molecular Modeling: Basic
principles and applications. 2ed. Wiley-VCH, Germany, 2003.

ISHII S.I. Legumain: asparaginyl endopeptidases. Methods Enzymology, v.244,
p.604-615, 1994.
JACKSON M.A.; RAE A.L.; CASU R.E.; GROF C.P.L.; BONNETT G.D.; MACLEAN
D.J. A bioinformatic approach to the identification of a conserved domain in a
sugarcane legumain that directs GFP to the lytic vacuole. Functional Plant
Biology, v.34, p.633-644, 2007.
JAUH G.; PHILLIPS T.E.; ROGERS J.C. Tonoplast Intrinsic Protein Isoforms as
Markers for Vacuolar Functions. The Plant Cell, v.11, p.1867-1882, 1999.
JOHNSON M.S.; SRINIVASAN N.; SOWDHAMINI R.; BLUNDELL T.L. Knowledgebased protein modeling. Crit Rev Biochem Mol Biol, v.29(1), p.1-68, 1994.

KATO H.; SUTOH K.; MINAMIKAWA T. Identification, cDNA cloning and possible
roles of seed-specific rice asparaginyl endopeptidase, REP-2. Planta, v.217(4),
p.676-685, 2003.

KEMBHAVI A.A.; BUTTLE D.J.; KNIGHT C.G.; BARRETT A.J. The Two Cysteine
Endopeptidases of Legume Seeds: purification and characterization by use of
specific fluorometric assays. Arch. Biochem, v.303(2), p.208-213, 1993.

109

KINOSHITA T.; NISHIMURA M.; HARA-NISHIMURA I. Homologues of a vacuolar
processing enzyme that are expressed in different organs in Arabidopsis thaliana.
Plant Molecular Biology, v.29, p.81-89, 1995a.

KINOSHITA T.; NISHIMURA M.; HARA-NISHIMURA I. The sequence and
expression of the gamma-VPE gene, one member of a family of three genes for
vacuolar processing enzymes in Arabidopsis thaliana. Plant Cell Physiol, v.36(8),
p.1555-1562, 1995b.

KINOSHITA T.; YAMADA K.; HIRAIWA N.; KONDO M.; NISHIMURA M.; HARANISHIMURA I. Vacuolar processing enzyme is up-regulated in the lytic vacuoles of
vegetative tissues during senescence and under various stressed conditions. The
Plant Journal, v.19(1), p.43-53, 1999.

KLINKERT M.; FELLEISEN R.; LINK G.; RUPPEL A.; BECK E. Primary structure of
Sm31/Sm32 diagnostic proteins of Schistosoma mansoni and their identification as
proteases. Mol. Biochern. Parasitol, v.33, p.113-122, 1989.
KOZAKOV D.; BEGLOV D.; BOHNUUD T.; MOTTARELLA S.; XIA B.; HALL D.R.;
VAJDA S. How good is automated protein docagem? Proteins: Structure,
Function, and Bioinformatics, v.81(12), p.2159-2166, 2013.

KUMAMARU T.; UEMURA Y.; INOUE Y. TAKEMOTO Y.; SIDDIQUI S.U.; OGAWA
M.; HARA-NISHIMURA I.; SATOH H. Vacuolar Processing Enzyme plays an
Essential Role in the Crystalline Structure of Glutelin in Rice Seed. Plant Cell
Physiol, v.51(1), p.38-46, 2010.

KUMAR S.; TAMURA K.; NEI M. MEGA3: Integrated software for molecular
evolutionary genetics analysis and sequence alignment. Brief. Bioinform, v.5(2),
p.150-163, 2004.

KUNDROTAS P.J.; ALEXOV E. Predicting 3D structures of transient protein-protein
complexes by homology. Biochim Biophys Acta., v.764(9), p.1498-1511, 2006.

110

KUROYANAGI M.; NISHIMURA M.; HARA-NISHIMURA I. Activation of Arabidopsis
vacuolar processing enzyme by self-catalytic removal of an auto-inhibitory domain
of the C-terminal propeptide. Plant Cell Physiol, v.43(2), p.143-151, 2002.

LASKOWSKI R.A. et al. Procheck: a program to check the stereochemical quality
of protein structures. Journal of Applied Crystallography, v.26(2), p.283-291,
1993.

LEITE P.B.; LANNES S.C.S.; RODRIGUES A.M.; SOARES F.A.S.M.; SOARES
S.E.; BISPO E.S. Estudo reológico de chocolates elaborados com diferentes
cultivares de cacau (Theobroma cacaoL.). Braz. J. Food Technol, v.16(3), p.192197, 2013.

LESK, A.M. Introduction to protein architecture: the structural biology of proteins.
New York: Oxford University Press, p.304, 2001.

LI D.N.; MATTHEWS S.P.; ANTONIOU A.N.; MAZZEO D.; WATTS C. Multistep
Autoactivation of Asparaginyl Endopeptidase in Vitro and in Vivo. The journal of
biological chemistry, v.278(40), p.38980-38990, 2003.

LIVAK K.J.; SCHMITTGEN T.D. Analysis of Relative Gene Expression Data Using
Real-Time Quantitative PCR and the 2- ∆∆CT Method. Methods, v.25, p.402-408,
2001.

LOPES U.V.; MONTEIRO W.R.; PIRES J.L.; CLEMENT D.; YAMADA M.M.;
GRAMACHO K. P. Cacao breeding in Bahia, Brazil - strategies and results. Crop
Breeding and Applied Biotechnology, v.11, p.73-81, 2011.

LU Y.; WANG X.; CHEN X.; ZHAO G. Computational methods for DNA-binding
protein and binding residue prediction. Protein Pept Lett., v.20(3), p.346-351, 2013.

MARGIS R.; REIS E.M.; VILLERET V. Structural and Phylogenetic Relationships
among Plant and Animal Cystatins. Arch Biochem Biophys, v.359, p.24-30, 1998.

111

MARGIS-PINHEIRO M.; CARINA A.; ZOLET A.C.; LOSS G.; PASQUALI G.;
MARGIS R. Molecular evolution and diversification of plant cysteine proteinase
inhibitors: new insights after the poplar genome. Mol Phylogenet Evol, v.49, p.349355, 2008.

MARINHO, P.L. O estado e a economia cacaueira da Bahia. Anais Eletrônico.
Congresso brasileiro de história econômica, São Paulo, 2001.

J. M. MARITA J.M.; NIENHUIS J.; PIRES J.L.; AITKEN W.M. Analysis of Genetic
Diversity in Theobroma cacao with Emphasis on Witches’ Broom Disease
Resistance. Published in Crop Sci., v.41, p.1305-1316, 2001.
MARTÍ-RENOM M.A.; STUART A.C.; FISER A.; SÁNCHEZ R.; MELO F.; SALI A.
Comparative protein structure modeling of genes and genomes. Annu Rev
Biophys Biomol Struct, v.29, p.291-325, 2000.

MARTINEZ M.; DIAZ-MENDOZA M.; CARRILLO L. & DIAZ, I. Carboxy terminal
extended phytocystatins are bifunctional inhibitors of papain and legumain cysteine
proteinases. FEBS letters, v.581, p.2914-2918, 2007.

MARTINEZ M.; DIAZ I. The origin and evolution of plant cystatins and their target
cysteine proteinases indicate a complex functional relationship. BMC Evolutionary
Biology, v.8, p.1-12, 2008.

MARTÍNEZ M.; CAMBRA I.; GONZÁLEZ-MELENDI P.; SANTAMARÍA M.E.; DÍAZ
I. C1A cysteine-proteases and their inhibitors in plants. Physiol Plant., v.145(1),
p.85-94, 2012.

MEI G.; DONG J.; LI Z.; LIU S.; LIU Y.; et al. Structural Basis for the
Immunomodulatory Function of Cysteine Protease Inhibitor from Human
Roundworm Ascaris lumbricoides. PLoS ONE, v.9(4), p. e96069, 2014.

112

MELO F.; FEYTMANS E. Assessing Protein Structures with a Non-local Atomic
Interaction Energy. Journal of Molecular Biology, v.277, p.1141-1152, 1998.

MEJIA L. C.; ROJAS E. I.; MAYNARD, Z. et al. Endophytic fungi as biocontrol agents
of Theobroma cacao pathogens. Biological Control, v.46, p.4-14, 2008.

MENEZES P. A.; SILVA A. M. E.; LIMA M. E. et al. The pathogenesis-related protein

PR-4b from Theobroma cacao presents RNase activity, Ca2+ and Mg2+ dependentDNase activity and antifungal action on Moniliophthora perniciosa. BMC Plant
Biology (Online), v.14, p.161, 2014.
MISAKA T.; KURODA M.; IWABUCHI K.; Keiko A.B.E.; ARAI S. Soya cystatin, a
novel cysteine proteinase inhibitor in soybean, is distinct in protein structure and
gene organization from other cystatins of animal and plant origin. Eur. J.
Biochem,v.240, p.609-614, 1996.

MORRIS A.L.; McARTHUR M.W.; HUTCHINSON E.G.; THORNTON J.M.
Stereochemical quality of protein structure coordinates. Proteins, v.12, p.345-364,
1992.

MOSOLOV V.V.; VALUEVA A. Proteinase Inhibitors and Their Function in Plants:
A Review. Applied Biochemistry and Microbiology, v.41(3), p.227-246, 2005.

MOTAMAYOR J.C.; et al. The genome sequence of the most widely cultivated
cacao type and its use to identify candidate genes regulating pod color. Genome
Biol., v.14(6), p.1-24, 2013.

MOUSSAOUI A.E.; NIJS M.; PAUL C.; WINTJENS R.; VINCENTELLI J.; AZARKAN
M. and LOOZE Y. Revisiting the enzymes stored in the laticifers of Carica papaya
in the context of their possible participation in theplant defence mechanism. Cell.
Mol. Life Sci, v.58, p.556-570, 2001.

MÜNTZ K.; SHUTOV A.D. Legumains and their functions in plants. Trends in Plant
Science, v.7, p.340-344, 2002.
113

MÜNTZ K.; BLATTNER F.R.; SHUTOVA.D. Legumains – a family of asparaginespecific cysteine endopeptidases involved in propolypeptide processing and protein
breakdown in plants. J. Plant Physiol, v.159, p.1281-1293, 2002.

NAGATA K.; KUDO N.; ABE K.; ARAI S.; TANOKURA M. Three-dimensional
solution structure of oryzacystatin-I, a cysteine proteinase inhibitor of the rice, Oryza
sativa L. japonica. Biochemistry, v.39(48), p.14753-14760, 2000.

NAKAUNE S.; YAMADA K.; KONDO M.; KATO T.; TABATA S.; NISHIMURA M.;
HARA-NISHIMURA I. A Vacuolar Processing Enzyme, δVPE, Is Involved in Seed
Coat Formation at the Early Stage of Seed Development. The Plant Cell, v.17,
p.876-887, 2005.

NELSON D.L.; COX M.M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. São Paulo,
Sarvier, 5ªed, p.116, 2011.

OLIVEIRA A.S.; XAVIER-FILHO J.; SALES M.B. Cysteine Proteinases and
cystatins. Brazilian Archives of Biology and Technology, v.46(1), p.91-104,
2003.

OLIVEIRA M. L.; LUZ E.D.M.N. Identificação e manejo das principais doenças do
cacaueiro no Brasil. CEPLAC/CEPEC/SEFIT, p.132, 2005.
ORCHARD J. et al. Changes in morphology and measurement of cytokinin levels
during the development of witches' broom on cocoa. Plant Pathol., v.43, p.65-72,
1994.

PAYNE M.C.; TERER M.P.; ALLAN D.C.; ARAIS T.A.; NOPOULOS J.D. Iterative
minimization techniques for ab initio total-energy calculations: molecular dynamics
and conjugate gradients. Reviews of Modern Physics. n.64, p. 1045, 1992.

PEARSON W.R. Empirical statistical estimates for sequence similarity searches. J.
Mol. Biol, v.276, p.71-84, 1998.
114

PFAFFL M.W. A new mathematical model for relative quantification in real-time RTPCR. Nucleic Acids Res., v.29(9), p.2002-2007, 2001.

PINHEIRO T.T.; LITHOLDO C.G.; SERENO M.L.; LEAL G.A.; ALBUQUERQUE
P.S.B.; FIGUEIRA A. Establishing references for gene expression analyses by RTqPCR in Theobroma cacao tissues. Genetics and Molecular Research, v.10(4),
p.3291-3305, 2011.

PIROVANI C.P; CARVALHO H.A.; MACHADO R.C.; et al. Protein extraction for
proteome analysis from cacao leaves and meristems, organs infected by
Moniliophthora perniciosa, the causal agent of the witches' broom disease.
Electrophoresis, v.29(11), p.2391-2401, 2008.

PIROVANI C. P.; SANTIAGO A. S.; DOS SANTOS L. S.; et al. Theobroma cacao
cystatins impair Moniliophthora perniciosa mycelial growth and are involved on
postponing cell death symptoms. Revista Planta, v.232(1), p.1485-1497, 2010.

PROTEIN DATA BANK. Statistics for pdb structures that are deposited and
processed by year and site. Disponível em: <http://www.wwpdb.org/stats.html#>
Acesso em: 03 de julho de 2014.

PURDY L.H.; SCHMIDT R.A. Status of

cacao witches’broom: Biology,

Epidemiology, and Management. Annu. Rev. Phytopathol., v.34, p.573-594, 1996.

RADCHUK V.; WEIER D.; RADCHUK R.; WESCHKE W.; WEBER H. Development
of maternal seed tissue in barley is mediated by regulated cell expansion and cell
disintegration and coordinated with endosperm growth. Journal of Experimental
Botany, v.62(3), p.217-1227, 2011.

RAMACHANDRAN

G.N.;

RAMAKRISHNAN

C.;

SASISEKHARAN

V.

Stereochemistry of polypeptide chain configurations. J Mol Biol, v.7, p.95-99. 1963.

RAWLINGS N.D.; BARRETT A.J. 1993. Evolutionary families of peptidases.
Biochemical Journal, v.290, p.205-218, 1993.
115

RAWLINGS N.D. Identification and prioritization of novelun characterized
peptidases for biochemical characterization. Database, v.2013, p.1-14, 2013.

RAWLINGS N.D.; BARRETT A.J. MEROPS: the peptidase database. Nucleic
Acids Res., v.27, p.325-331, 1999.

RAWLINGS N. D.; MORTON F. R.; BARRETT A. J. MEROPS: the peptidase
database. Nucleic Acids Res, v.34, p.270-272, 2006.

RAWLINGS N.D.; BARRETT A. J.; BATEMAN A. MEROPS: the database of
proteolytic enzymes, their substrates and inhibitors. Nucleic acids research, v.40,
p.343-350, 2012.

RAWLINGS N.D.; WALLER M.; BARRETT A.J.; BATEMAN A. MEROPS: the
dataset of proteolytic enzymes, their substrates and inhibitors. Nucleic Acids Res.,
v.42, p.503-308, 2014.

ROCHA L.B. A região cacaueira da Bahia - dos coronéis à vassoura-debruxa: saga, percepção, representação. Editus, 2008.
ROSÁRIO M. et al., Cacau: história e evolução no mundo. Ceplac, 1978.

SAITOU N.; NEI M. The neighbor-joining method: a new method for reconstructing
phylogenetic trees. Mol Biol Evol., v.4(4), p.406-425, 1987.

SALI A.; BLUNDELL T.L. Comparative protein modelling by satisfaction of spatial
restraints. J Mol Biol, v.234(3), p.779–815, 1993.

SANDER C.; SCHNEIDER R. Database of homology-derived protein structures and
the structural meaning of sequence alignment. Proteins, v.9(1), p.56-68, 1991.

SANTOS-SILVA L.K.; SOARES-COSTA A.; GERALD L.T.S.; MENEGHIN S.P.;
HENRIQUE-SILVA F. Recombinant expression and biochemical characterization of
sugarcane legumain. Plant Physiology and Biochemistry, v.57, p. 181-192, 2012.
116

SANTOS-FILHO O.A.; ALENCASTRO R.B. Modelagem de proteínas por
homologia. Química Nova, v.26(2), p.253-259, 2003.

SCARPARI L.M.; MEINHARDT L.W.; MAZZAFERA P.; POMELLA A.W.V.;
SCHIAVINATO M.A.; CASCARDO J.M.C. et al. Biochemical changes during the
development of witches’ broom: the most important disease of cocoa in Brazil
caused by Crinipellis perniciosa. Journal of Experimental Botany, v.56, p.865877, 2005.

SCHMITTGEN T.D.; LIVAK K.J. Analyzing real-time PCR data by the comparative
CT method. Nature Protocols, v.3(6), p.1101-1108, 2008.

SCOTT M.P. et al. A protease responsible for post-translational cleavage of a
conserved Asn-Gly linkage in glycinin, the major seed storage protein of soybean.
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., v.89, p.658-662, 1992.

SILVA V.B.; SILVA, C.H.T.P. Modelagem molecular de proteínas-alvo por
homologia estrutural. Revista Eletrônica de Farmácia, v.4, p.15-26, 2007.

SILVA S. D.; LUZ E. D. M. N.; ALMEIDA O. C.; GRAMACHO K. BEZERRA J. L.
Redescrição da sintomatologia causada por Crinipellis perniciosa em cacaueiro,
Agrotropica, v.1, p.1-23, 2002.

SHINDO T.; VAN DER HOORN R.A. Papain-like cysteine proteases: key players at
molecular battlefields employed by both plants and their invaders. Mol Plant
Pathol., v.9(1), p.119-125, 2008.

SHYU D.J.; CHOU W-M.; YIU T-J.; LIN C.P.C.; TZEN J.T.C. Cloning, functional
expression, and characterization of cystatin in sesame seed. Journal of
Agricultural and Food Chemistry, v.52, p.1350-1356, 2004.

117

SMITH R.; JOHANSEN H.T.; NILSEN H.; HAUGEN M.H.; PETTERSEN
S.J.; MAELANDSMO G.M.; SOLBERG R. Intra- and extracellular regulation of
activity and processing of legumain by cystatin E/M. Biochimie, v.94(12), p.25902599, 2012.

SOLOMON M.; BELENGHI B.; DELLEDONNE M.; MENACHEM E.; LEVINE A. The
involvement of cysteine proteases and protease inhibitor genes in the regulation of
programmed cell death in plants. Plant Cell., v.11(3), p.431-444, 1999.

SOUZA C. A. S.; DIAS L. A. S. Melhoramento ambiental e sócio-economia. In: L. A.
S. Dias (Ed.). Melhoramento genético do cacaueiro. Viçosa: FUNAPE - UFG, 2001.

SURUJDEO-MAHARAJ S.; UMAHARAN P.; BUTLER D.R.; SREENIVASAN T.N.;
An optimized screening method for identifying levels of resistance to Crinipellis
perniciosa in cocoa (Theobroma cacao). Plant Pathology, v.52, p.464-475, 2003.

TRINDADE R.C.; RESENDE M.A.; BARRETO E.G.S.; MENDES T.C.; ROSA C.A.
Identification of yeasts Isolated from processed and frozen cocoa (Theobroma
cacao) pulp for wine production. Braz. arch. biol. Technol, v.42(3), 1999.

VAN DER HOORN R.A.L.; JONES J.D.G. The plant proteolytic machinery and its
role in defence. Current Opinion in Plant Biology, v.7, p.400-407, 2004.

VAN DER HOORN R. A. L. Plant proteases: From phenotypes to molecular
mechanisms. Annual Review of Plant Biology, v.59, p.191-223, 2008.

VERLI H. Bioinformática da Biologia à flexibilidade molecular. Grupo de Pesquisa
em Bioinformática Estrutural, 2014.

VOET D.; VOET J.G.; PRATT C.W. Fundamentos de bioquímica - a vida em nível
molecular. Artmed, 4ª ed, 2014.

118

WANG L. et al. Legumain: A Biomarker for Diagnosis and Prognosis of Human
Ovarian Cancer. Journal of Cellular Biochemistry, v.113, p.2679-2686, 2012.

WIEDERANDERS B. Structure-function relationships in class CA1 cysteine
peptidase propeptides. Acta Biochim Pol, v.50(3), p.691-713, 2003.

YANG A.H.; YEH K.W. Molecular cloning, recombinant gene expression, and
antifungal activity of cystatin from taro (Colocasia esculenta cv. Kaosiung no. 1).
Planta, v.221(4), p.493-5001, 2005.

YAMADA K.; SHIMADAB T.; NISHIMURA M.; HARA-NISHIMURA I. A VPE family
supporting various vacuolar functions in plants. Physiologia plantarum, v.123,
p.369-375, 2005.

YAMANE T.; TAKEUCHI K.; YAMAMOTO Y.; LI Y.; FUJIWARA M.; NISHI K.;
TAKAHASHI S.; OHKUBO I. Legumain from bovine kidney: its purification,
molecular cloning, immunohistochemical localization and degradation of annexin II
and vitamin D-binding protein. Biochimica et Biophysica Acta, v.1596, p.108-120,
2002.

XIONG J. Essential Bioinformatics. New York: United States of America by
Cambridge University Press, p. 339, 2006.

ZHAO L.; HUA T.; CROWLEY C.; RU.; et al. Structural analysis of asparaginyl
endopeptidase reveals the activation mechanism and a reversible intermediate
maturation stage. Cell Research, v.24, p.344-358, 2014.

ZHAO Y.; BOTELLA M.A.; SUBRAMANIAN L.; NIU X.; NIELSEN S.S.; BRESSAN
R.A.; HASEGAWA P.M. Two Wound-lnducible Soybean Cysteine Proteinase
lnhibitors Have Greater lnsect Digestive Proteinase Inhibitory Activities than a
Constitutive Homolog. Plant Physiol, v.111, p.1299-1306, 1996.

ZAKHAROV A.; CARCHILAN M.; STEPURINA T.; ROTARI V.; WILSON K.;
VAINTRAU I. A comparative study of the role of the major proteinases of germinated
119

common bean (Phaseolus vulgaris L.) and soybean (Glycine max (L.) Merrill) seeds
in the degradation of their storage proteins. Journal of Experimental Botany, v.55,
p.2241-2249, 2004.

120

