
                                   
          

Página 1 de 2 

 

 

 

 

 

CLONAGEM E EXPRESSÃO DA DEFENSINA PGD1 DE PICEA GLAUCA PARA 

COMBATER INFECÇÕES FÚNGICAS VEGETAIS 

 
Leonardo Antonio Fernandes1, Elisa Pazinatto Telli2, Maria de Lourdes Borba Magalhães3 

 

 
1 Acadêmico do Curso de Medicina Veterinária - CAV - bolsista PROBIC/UDESC.  
2 Mestranda do Programa de de Pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular – CAV. 
3 Dra. orientadora, Departamento de Produção Animal e Alimentos – CAV - maria.magalhaes@udesc.br 

 

 

Palavras-chave: Proteína, Fungicida, Colletotrichum gloeosporioides 
 

Fungos são organismos eucariontes, heterotróficos e aclorofilados. Podem viver como 

saprófitos - exercendo função de decompositores da matéria orgânica - de modo simbiótico com 

outros organismos ou como parasitas. Fungos fitopatogênicos são parasitas de plantas e são 

responsáveis por infectar diversas culturas de vegetais podendo causar destruição por completo 

de produções agrícolas, o que gera todo ano uma perda econômica significativa. O gênero 

Colletotricum sp. é um dos mais importantes dentre os fungos fitopatogênicos do mundo, 

destacando-se nas regiões tropicais e subtropicais. O Colletotricum gloeosporioides é o fungo 

causador da antracnose, que acomete várias culturas vegetais e já foi relatado em mais de 154 

espécies como mamão, café, pepino, jiló, batata, pimentão, eucalipto e jabuticaba. A antracnose 

tem potencial devastador, podendo causar cem por cento de perda na produção e costuma atacar 

ramos novos, folhas e frutos. As medidas de controle recomendadas para antracnose consistem na 

destruição de restos de cultura, rotação de culturas por dois a três anos, emprego de variedades 

e/ou híbridos resistentes e pulverização com fungicidas protetores. Como uma possível 

alternativa de controle e tratamento, o uso de defensinas pode ser uma ferramenta potencial para 

combater a antracnose devido a suas características fungicidas. Resumidamente, as defensinas 

são peptídeos de defesa, geralmente contra fungos, bactérias e vírus envelopados e são expressas 

em diversos organismos como aves, mamíferos, fungos e plantas. As defensinas caracterizam-se 

como proteínas básicas, pequenas (40 a 80 aminoácidos), globulares, ricas em cisteína, e que 

possuem 3 folhas β-antiparalelas e uma α-hélice, que são estabilizadas por quatro pontes de 

dissulfeto. O mecanismo fungicida da defensina consiste na ligação com a membrana celular do 

fungo seguido de uma desestabilização desta membrana pela penetração das defensinas e por fim, 

extravasamento do conteúdo intracelular causado por meio da abertura de poros. A defensina 

PgD1 é expressa na Picea glauca (Pinheiro-do-Canadá) como um dos agentes do sistema imune 

inato da árvore e é conhecida por apresentar efeitos fungicidas em fungos filamentosos. Com o 

intuito de encontrar uma molécula fungicida capaz de combater o C. gloeosporioides será 

realizada a expressão da PgD1 em Escherichia coli e em seguida a defensina expressa será 

utilizada para verificar a capacidade fungicida in vitro.  
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Inicialmente, foi realizada uma reação em cadeia da polimerase (PCR) para amplificação 

do fragmento do gene da defensina. Posteriormente, o gene foi purificado e então submetido a 

uma reação de ligação em um vetor de clonagem pGEM T-easy®. Após este passo, o plasmídeo 

foi transformado em Escherichia coli DH10B com o intuito de selecionar as colônias que 

apresentassem o gene clonado. A transformação foi plaqueada em meio LB ágar contendo 

ampicilina, XGAL (beta-galactose) e IPTG (indutor de expressão). Escolhida uma colônia, esta 

foi submetida a uma reação de PCR para confirmar a presença do gene. Confirmado isto, a 

colônia foi crescida em meio LB líquido com ampicilina. O crescimento foi centrifugado por 30 

minutos a 10.000 rpm e foi extraído o DNA plasmidial do pellet. Com o DNA purificado, foi 

realizado uma digestão do vetor de clonagem com o gene da defensina (pGEM::def) com duas 

enzimas de restrição, NDEI E XHOI, por 12 horas a 37ºC para liberar o gene do vetor de 

clonagem. O produto de digestão foi aplicado em gel de agarose 4% para verificar se a reação foi 

bem-sucedida. Confirmada a digestão, o DNA presente na banda do gel de agarose foi purificado 

e ligado ao vetor de expressão pET30a(+). O vetor de expressão ligado ao gene foi transformado 

em E. coli BL21 e as colônias foram submetidas a uma reação de PCR para confirmação da 

presença do gene. Das colônias positivas, uma foi escolhida e crescida em meio LB líquido 

contendo kanamicina. O crescimento ao atingir uma densidade óptica (DO600) de 0,6 foi induzida 

com IPTG por 12h. Ao fim de 12 horas, a cultura foi centrifugada e o pellet foi submetido ao 

processo de extração de proteína. Em seguida, a defensina foi purificada em cromatografia de 

afinidade, utilizando resina de níquel ligados a agarose Ni-NTA, em seguida lavada com tampões 

de lavagem e, por último, foi eluída em um tampão específico de eluição contendo 300µM de 

imidazol. A confirmação da presença da proteína ocorreu por eletroforese em gel de 

poliacrilamida SDS-PAGE. Com a confirmação da presença da defensina, esta então será 

submetida aos testes in vitro e in vivo para caracterizar sua ação fungicida.  

 Foi obtida a defensina purificada, porém os testes relacionados à atividade fungicida estão em 

análise. Os resultados dos testes ainda estão sendo coletados e, posteriormente, serão submetidos 

à análise estatística para inferir se a atividade fungicida é ou não eficiente contra o fungo 
Colletotrichum gloeosporioides.  
 

 


