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RESUMO
Sequenciamento, identificação e análise de proteínas
do caule de mudas de Eucalyptus grandis
Apesar da importância econômica e ambiental que a madeira representa
como fonte natural e renovável de energia e fibras, pouco é conhecido sobre os
processos celulares, moleculares e bioquímicos envolvidos com a sua formação.
Usando metodologias proteômicas como 2D-PAGE e espectrometria de massas foi
iniciada a análise do proteoma do caule de Eucalyptus grandis em diferentes estádios
de desenvolvimento (5 meses, 3 anos e 6 anos). O presente trabalho baseou-se
especificamente na idade de cinco meses. As plantas tiveram suas folhas, raízes e
cascas removidas e seus caules foram macerados em almofariz com nitrogênio líquido
e as proteínas extraídas pelo método de extração fenólica. As proteínas foram
separadas por eletroforese bidimensional em fitas IPG com gradiente de pH imobilizado
linear de 4-7 na primeira dimensão e gel de poliacrilamida (12,5%) na segunda
dimensão. A coloração dos géis foi realizada com coomassie G250. Foram detectados
438 spots e um total de 168 spots foram retirados do gel, digeridos com tripsina e
submetidos ao sequenciamento por espectrometria de massas através do sistema LCMS/MS. O sequenciamento por MS apresentou uma eficiência de 72,02% possibilitando
a identificação de 121 spots, enquanto que 35 (20,83%) não apresentaram homologia
com nenhuma base de dados. Entre as proteínas identificadas 22 foram representadas
por mais de um spot, podendo indicar a ocorrência de eventos provenientes do splicing
alternativo, modificações pós-traducional, variações alélicas de uma mesma proteína ou
degradação da amostra. Entre os spots analisados, 22,02% estão relacionados com a
produção de energia, (17,86%) metabolismo, (13,69%) processes celulares, (0,60%)
transporte, (8,33%) componentes estruturais, (5,36%) metabolismo macromolecular,
(4,17%) proteínas putativas, (20,83%) não apresentaram homologia com nenhuma base
de dados e (7,14%) não demonstraram resultado. A comparação realizada entre o
volume de 59 proteínas e os seus respectivos transcritos demonstrou que não existe
correlação entre mRNA e as proteínas do caule. O método possibilitou uma rápida e

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

