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RESUMO

As plantas são expostas frequentemente a variações nas condições ambientais, que
podem desencadear distúrbios metabólicos levando a uma consequente perda na
produtividade das culturas. Estas condições estressoras normalmente induzem um
acúmulo de espécies reativas de oxigênio (EROS) na célula, caracterizando uma
condição de estresse oxidativo. Dentre estas espécies, está o peróxido de
hidrogênio (H2O2), uma importante molécula envolvida em inúmeros mecanismos de
sinalização. O presente estudo prôpos compreender a relação entre os diferentes
mecanismos enzimáticos de eliminação do H2O2 pelas enzimas catalase (CAT) e
ascorbato peroxidase (APX) em tecidos foliares de plântulas da espécie Vigna
unguiculata L. Walp, sob condições de estresse oxidativo induzido por meio da
aplicação do inibidor de CAT, o 3-amino-1,2,4-triazol (3-AT), e do próprio H2O2 no
sistema radicular. Três experimentos foram realizados. No primeiro experimento foi
realizada a aplicação do composto 3-AT (5 mM) durante o tempo (horas). No
segundo experimento, plântulas foram expostas a diferentes concentrações de H2O2
(2,5; 5,0; 7,5; 10 mM) por 48 h. A terceira estratégia compreendeu o pré-tratamento
com H2O2 (2,5 mM) por 24 h, seguido de tratamentos subsequentes com o inibidor
3-AT e a recuperação a condição controle. O tratamento com o 3-AT ocasiona uma
forte inibição na atividade da CAT nos tecidos foliares, acompanhado por uma
tendência de aumento na atividade da APX. Este, no entanto, não levou a uma
diminuição dos danos oxidativos aos lipídeos, como indicado pelo TBARS.
Observou-se que a atividade da APX está diretamente ligada aos conteúdos de
peróxido. Induções nas atividades da CAT e da APX foram observadas,
principalmente nas plântulas tratadas com 2,5 mM de H2O2, o que está associado a
uma diminuição dos danos oxidativos aos lipídeos. Em contraste, esta mesma
tendência não foi evidenciada nos tratamentos com maiores concentrações desta
ROS. Estes resultados sugerem que a concentração de 2,5 mM de H2O2 pode
induzir respostas antioxidantes posteriores nas plântulas de feijão caupi. De fato,
esta concentração, quando aplicada na forma de pré-tratamento durante 24 h,
promoveu uma indução dos sistemas removedores da CAT e da APX, tanto na
atividade, como ao nível de expressão gênica. No entanto, esta melhora não foi
observada nas plantas recuperadas e nas plantas posteriormente submetidas ao 3AT. Adicionalmente, o pré-tratamento não foi suficiente para atenuar a inibição da
atividade de CAT e os danos oxidativos aos lipídeos provocados pela subsequente
aplicação deste inibidor. Os resultados obtidos demonstraram que a aplicação do
composto 3-AT e do H2O2 nos sistemas radiculares de plântulas de feijão caupi
promovem modificações nos parâmetros analisados nos tecidos foliares, o que pode
indicar tanto uma resposta direta à presença destes fatores, quanto uma resposta de
sinalização sistêmica nestas plantas. O H2O2 parece ativar as respostas dos 2
sistemas antioxidantes testados, no entanto, não promove uma maior proteção em
caso de tratamento adicional com o 3-AT, demonstrando a importância do sistema
da CAT. Analisados em conjunto, os resultados deste estudo indicam que há uma
diferença entre a sinalização e os efeitos provocados pela exposição ao H2O2 e por
tratamento com 3-AT.
Palavras-chave: Vigna unguiculata; estresse oxidativo; pré-tratamento, 3-AT.

ABSTRACT

The plants are often exposed to variations in environmental conditions that may
trigger metabolic disturbances leading to a consequent loss in productivity of crops.
These stressful conditions usually induce an accumulation of reactive oxygen
species (ROS) in the cell, a condition known how oxidative stress. Among these
species, hydrogen peroxide (H2O2) is an important molecule involved in numerous
signaling mechanisms. The present study aimed to understand the relationship
between the different enzymatic mechanisms of elimination of H2O2 by catalase
(CAT) and ascorbate peroxidase (APX) in leaf tissues of seedlings of the species
Vigna unguiculata L. Walp, under conditions of oxidative stress induced by
application of CAT inhibitor, 3-amino-1,2,4-triazole (3-AT), and H2O2 itself on the
roots. Three experiments were conducted. The first experiment was performed
applying the compound 3-AT (5 mM) during the time (hours). In the second
experiment, seedlings were exposed to different concentrations of H2O2 (2.5, 5.0,
7.5, 10 mM) for 48 h. The third strategy included the pre-treatment with H2O2 (2.5
mM) for 24 h, followed by subsequent treatment with the inhibitor 3-AT and recovery
control condition. Treatment with 3-AT causes a strong inhibition of CAT activity in
leaf tissues accompanied by an increase of activity of APX. However a decrease in
oxidative damage to lipids is not observed as indicated by TBARS. It was observed
that activity of APX is directly linked to the content of peroxide. Inductions in the
activities of CAT and APX were observed mainly in the seedlings treated with 2.5 mM
H2O2. This can be associated with a decrease in oxidative damage to lipids. In
contrast, one same tendency was not observed in treatments with higher
concentrations of this ROS. These results suggest that the concentration of 2.5 mM
H2O2 can induce responses antioxidants later in seedling cowpea. This concentration
when applied as pre-treatment for 24 h promoted an induction systems removers
CAT and APX, both in activity and in terms of gene expression. However this
increment was not observed in the recovered plants and the plants subsequently
subjected to 3-AT. Additionally, the pretreatment was not sufficient to attenuate the
inhibition of CAT activity and oxidative damage to lipids caused by the subsequent
application of this inhibitor. The results showed that the application of 3-AT and H2O2
in the root systems of seedlings of cowpea promote changes in the parameters
analyzed in leaf tissues that indicate a direct response to the presence of these
factors or systemic signaling mecanisms. H2O2 appears to activate the responses of
two antioxidant systems in this study thar does not promote greater protection in
case of additional treatment with 3-AT. This demonstrates the importance of the CAT
system. In this work, complete results indicate that there is a difference between the
signaling and the effects caused by exposure to H2O2 and by treatment with 3-AT.
Keywords: Vigna unguiculata; oxidative stress, pre-treatment, 3-AT.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Respostas vegetais aos estresses abióticos

A natureza séssil das plantas, associada a uma constante flutuação nas
condições ambientais durante seu crescimento e desenvolvimento, promoveram o
surgimento de um metabolismo dinâmico e altamente especializado para garantir
sua sobrevivência (BAENA-GONZÁLEZ, 2010; GIRAUD et al., 2012; HIRAYAMA;
SHINOZAKI, 2010; MAZZUCOTELLI et al., 2008; POTTERS et al., 2010; SHAO et
al., 2007). Durante a evolução, vários mecanismos bioquímicos e fisiológicos,
incluindo múltiplas rotas regulatórias e alterações na expressão gênica, foram
determinantes para a aclimatação dos vegetais às mudanças ambientais (AHUJA et
al., 2010; BASU et al., 2009; HIRAYAMA; SHINOZAKI, 2010; KRESLAVSKI et al.,
2012; MILLER et al., 2008).
De acordo com MILLER et al. (2010), o processo de aclimatação é
estabelecido a partir de uma nova homeostase celular, por meio de uma fina
regulação entre as rotas envolvidas nos diferentes compartimentos celulares, com a
produção de uma resposta específica a uma determinada condição ambiental
(MITTLER, 2006). Esta aclimatação é reversível e induz a modificações fisiológicas
que podem ser perdidas quando a planta não é mais exposta de maneira persistente
a tal condição (KRASENSKY; JONAK, 2012).
As plantas apresentam comumente duas principais formas de resposta às
variações nos parâmetros ambientais, sendo a primeira estabelecida através de
mecanismos protetores, denominados escape, que atrasam ou previnem o impacto
negativo causado por um determinado fator. O segundo tipo de resposta ocorre com
a exposição gradual a um fator estressor em um determinado tempo, em que a
planta adquire uma tolerância, que a torna capaz de sobreviver de maneira
harmônica a esta condição (KRASENSKY; JONAK, 2012; LIMA, 2007).
Respostas específicas são geralmente acompanhadas por respostas gerais,
que conferem uma proteção básica à célula e uma consequente tolerância a mais de
um tipo de estresse (BAENA-GONZÁLEZ, 2010). Entretanto, os mecanismos de
resposta são espécie-específicos, em que um determinado fator prejudicial a uma
espécie, pode não ser para outra, assim como também dependem de sua duração,
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intensidade, do estado metabólico e de desenvolvimento da planta (GARA et al.,
2010; GASPAR et al., 2002; KRASENSKY; JONAK, 2012; REDDY et al., 2004).
Segundo LARCHER (2000), o estresse é resultante de uma maior demanda
na utilização da energia produzida pela planta, com consequentes perturbações
metabólicas, por meio de uma inicial desestabilização de funções, seguida de uma
normalização e indução de processos fisiológicos de aclimatação. O estresse pode
também ser definido, como modificações nas condições fisiológicas, que tendem a
alterar o equilíbrio, a partir de contrastes e flutuações imprevisíveis impostas nos
padrões regulares do metabolismo, com a consequente formação de danos, por
meio de doenças ou fisiologias aberrantes (SHAO et al., 2007).
De maneira geral, a condição de estresse pode ser definida como um fator
externo, que ao se afastar de sua quantidade ou intensidade ótima, exerce uma
influência desvantajosa sobre a planta (JASPERS; KANGASJÄRVI, 2010; TAIZ;
ZEIGER, 2006). Em campo, os fatores de estresse podem se manifestar de várias
formas, podendo ser tanto de origem abiótica como biótica (FUJITA et al., 2006;
MAHAJAN; TUTEJA, 2005). Este último está relacionado a interação da planta com
outros

organismos,

que

resultam

em

infecções

ou

danos

mecânicos,

respectivamente causados pela ação de patógenos como vírus, bactérias ou fungos
e herbívoros (MAHAJAN; TUTEJA, 2005).
Os estresses ambientais ou abióticos, no entanto, representam os principais
fatores limitantes da distribuição das espécies vegetais e produtividade da
agricultura mundial (AHUJA et al., 2010; GASPAR et al., 2002; KRASENSKY;
JONAK, 2012; MITTLER, 2006; VIJ; TYAGI, 2007). Estes podem ser gerados a partir
de modificações climáticas, como aumento da luminosidade, alterações da
temperatura e diminuição da disponibilidade de água, além de contaminações no
solo por altas concentrações de sal e metais pesados, pela escassez de nutrientes
ou déficit na disponibilidade de oxigênio (HIRAYAMA; SHINOZAKI, 2010; JASPERS;
KANGASJÄRVI, 2010; KRASENSKY; JONAK, 2012; MAHAJAN; TUTEJA, 2005;
MITTLER, 2006).
Diversos trabalhos têm sido realizados para compreensão dos mecanismos
fisiológicos, celulares e moleculares estabelecidos pela planta em resposta aos
estresses abióticos, sendo estes predominantemente estudados de maneira isolada
(AHUJA et al., 2010; BARTELS; SUNKAR, 2005; FENG et al., 2010; HUSSAIN et al.,
2010; PARIDA, 2005). Entretanto, em condições naturais, as plantas estão sujeitas a
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um ou mais fatores ambientais de maneira combinada (MITTLER, 2006; RIZHSKY,
LUDMILA et al., 2002; ZHAO et al., 2010; ZHOU; SHAO, 2008).
Em sua maioria, os estresses abióticos estão diretamente relacionados à
alterações em importantes processos metabólicos para a planta, podendo
desencadear principalmente perturbações na absorção de luz, fixação de carbono
ou disponibilidade de oxigênio, diminuindo assim a eficiência da fotossíntese ou
respiração, e consequentemente, o status global da célula vegetal (BAENAGONZÁLEZ, 2010; GASPAR et al., 2002).
A perda da homeostase redox é uma das principais consequências
ocasionadas comumente pelas variações ambientais por meio de restrições sobre o
crescimento e desenvolvimento da planta (GIRAUD et al., 2012). Esta condição
resulta em um acúmulo acentuado de espécies reativas de oxigênio (EROS) nos
diferentes compartimentos da célula, condição conhecida como estresse oxidativo
(BHATTACHARJEE, 2005; GIRAUD et al., 2012; JALEEL et al., 2009; JASPERS;
KANGASJÄRVI, 2010; MILLER et al., 2010).

1.2 Estresse oxidativo nos vegetais

1.2.1 Espécies reativas de oxigênio (EROS)

Da mesma forma que os animais, as plantas como organismos aeróbicos,
necessitam do oxigênio como aceptor final de elétrons durante a respiração celular
para produção eficiente de energia na cadeia mitocondrial, além de produzi-lo
normalmente durante o processo de fotossíntese (GARA et al., 2010; KRESLAVSKI
et al., 2012; MØLLER; SWEETLOVE, 2010; VRANOVA, 2002).
A molécula de oxigênio é estável e praticamente não reativa em seu estado
fundamental (KARUPPANAPANDIAN et al., 2011), no entanto, a existência de dois
elétrons não emparelhados na última camada de cada átomo de oxigênio
constituinte, torna esta molécula capaz de receber elétrons com alto grau de
excitação (GILL; TUTEJA, 2010). Dessa forma, o oxigênio recebe um elétron por
vez, desencadeando a formação de moléculas com maior reatividade que ele
próprio, tais como espécies reativas de oxigênio (EROS) e seus derivados
(DEMIRAL; TURKAN, 2005; FREINBICHLER et al., 2011; KARUPPANAPANDIAN et
al., 2011; MITTLER, 2002).
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Em condições normais na célula, as EROS são produzidas continuamente
como subprodutos das reações de oxidação-redução em níveis menores em
organelas tais como: cloroplastos, mitocôndrias e peroxissomos (ARORA; SAIRAM,
2002; CRUZ DE CARVALHO, 2008; DOWLING; SIMMONS, 2009; GILL; TUTEJA,
2010; MILLER et al., 2010; MØLLER et al., 2007). Porém, durante condições
estressantes, a taxa de produção destas espécies se eleva consideravelmente,
como consequência do desequilíbrio entre a sua produção e os mecanismos de
eliminação (JALEEL et al., 2009; KRESLAVSKI et al., 2012; MILLER et al., 2010;
MITTLER et al., 2004).
As EROS compreendem moléculas como o oxigênio singlet (1O2), o radical
superóxido (O2●─), o radical hidroxila (OH●) e o peróxido de hidrogênio (H2O2),
geradas a partir do oxigênio em seu estado fundamental, principalmente por meio da
transferência

de

elétrons

ou

por

meio

da

transferência

de

energia

(KARUPPANAPANDIAN et al., 2011; KRESLAVSKI et al., 2012). Estas são divididas
em duas classes principais, as formas não radicais (1O2, H2O2) e as formas radicais
livres (O2●, OH●) (JALEEL et al., 2009). Os radicais livres podem ser formados pela
adição de um único elétron em uma forma não radical, de maneira que um ou mais
pares de elétrons se tornem desemparelhados (HALLIWELL, 2006).
Além das EROS, também podem ser formados radicais livres semelhantes,
denominados de espécies reativas de nitrogênio (ERNS), tais como o óxido nítrico
(NO●) e seus derivados, como o peroxinitrito (ONOO─), o S-nitrosoglutationa (GSNO)
e o S-nitrosotiol (SNO) (CORPAS et al., 2011; FREINBICHLER et al., 2011;
MØLLER et al., 2007). Estas têm sido relacionadas a processos fisiológicos
importantes, tanto em células animais como vegetais, e sua interação em resposta
aos estresses ambientais em vegetais têm sido investigada (CORPAS et al., 2011).
No entanto, sabe-se que estes radicais também exercem efeitos prejudiciais devido
à sua alta reatividade (DREW; LEEUWEBURGH, 2002 apud DOWLING; SIMMONS,
2009).
Essencialmente, as EROS são moléculas tóxicas capazes de interagir com
biomoléculas importantes, causando danos oxidativos a proteínas, DNA e lipídeos, e
consequentemente a toda a célula vegetal (APEL; HIRT, 2004; DEMIRAL; TURKAN,
2005).
Um dos principais danos está relacionado à peroxidação de lipídeos
constituintes da membrana celular, que desencadeiam alterações em sua fluidez,
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assim como a destruição de canais e receptores celulares importantes. Além disso,
as EROS podem promover modificações covalentes em proteínas, comprometendo
o desempenho de suas funções e também causar lesões ao DNA vegetal por meio
de mutações, que implicam em efeitos fisiológicos prejudiciais quando não
reparadas, como a redução de síntese de proteínas essenciais (GILL; TUTEJA,
2010).
Na última década, estudos também têm demonstrado a atuação dessas
moléculas em mecanismos de sinalização, mediando respostas, por exemplo, à
infecção por patógenos, estresses ambientais e morte celular (FORMAN et al., 2010;
GARA et al., 2010; MILLER et al., 2010; POTTERS et al., 2010). Dessa forma, as
EROS possuem um papel duplo na célula, que irão depender do equilíbrio entre sua
produção e remoção, como também do tipo de EROS e do tempo de exposição
celular (GARA et al., 2010; MØLLER et al., 2007).
Em sua maioria, as EROS são formadas inicialmente via superóxido, que se
eleva como resultado da transferência de um elétron principalmente durante as
reações de Mehler nos cloroplastos (ASADA, 2006; JASPERS; KANGASJÄRVI,
2010) (Figura 1).

Figura 1 – Esquema representativo da formação de EROS via superóxido na reação
de Mehler nos cloroplastos e via reações de Fenton e Haber-Weiss (Fonte:
KARUPPANAPANDIAN et al., 2011).

25

A reação de Mehler consiste em um processo de transferência de elétrons
provenientes do fotossistema II ao oxigênio, que resulta na produção aumentada de
O2●─ (ASADA, 2006). Esta reação ocorre principalmente em condições de estresses
abióticos, em que há uma diminuição da fixação de CO2 e uma menor
disponibilidade de moléculas de NADP+ oxidado para receber os elétrons
provenientes da água (JASPERS; KANGASJÄRVI, 2010; KARUPPANAPANDIAN et
al., 2011).
O superóxido formado sofre dismutação a H2O2 espontaneamente ou por
meio da ação de enzimas específicas. Na presença de Fe3+, o peróxido de
hidrogênio formado pode desencadear a formação do radical OH● por meio da
redução do Fe3+ a Fe2+ pela reação de Fenton (FREINBICHLER et al., 2011). Já as
reduções do O2●─, H2O2 e do ferro a OH● são chamadas de reações de Haber-Weiss
(KARUPPANAPANDIAN et al., 2011).
Os cloroplastos podem também servir como fonte de produção do oxigênio
singlet a partir de moléculas de clorofila excitadas, quando a cadeia transportadora
de elétrons se encontra super reduzida (ASADA, 2006; JASPERS; KANGASJÄRVI,
2010). Outra importante fonte de EROS é o sistema de transporte de elétrons
mitocondrial, no qual são formados, o superóxido, o peróxido de hidrogênio e os
radicais hidroxil (BHATTACHARJEE, 2005; MITTLER, 2002). Nos peroxissomos, o
peróxido de hidrogênio é principalmente produzido quando o glicolato é oxidado a
ácido glioxílico durante a fotorrespiração (MITTLER et al., 2004).
De fato, a maioria dos compartimentos celulares tem potencial para se tornar
uma fonte de EROS (BHATTACHARJEE, 2005; SHAO et al., 2008; VRANOVA,
2002). No entanto, a acumulação destas moléculas durante situações de estresse,
depende do balanço entre os níveis de produção e dos mecanismos que as
eliminam distribuídos em quase todos os compartimentos celulares e da regulação
entre o estado redox dos diferentes compartimentos (BLOKHINA, 2003; MILLER et
al., 2010; MITTLER et al., 2004) (Figura 2).
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Figura 2 - Localização dos principais compartimentos fonte de EROS e as rotas
removedoras em células vegetais. (Fonte: Adaptado de SHIGEOKA et al., 2002).
1.2.2 Sistema antioxidante vegetal

Como forma de responder aos eventos sinalizados por EROS, assim como
evitar sua acumulação, o sistema de defesa da célula vegetal é induzido, por meio
de um aumento na produção dos componentes antioxidantes (JALEEL et al., 2009).
Deste modo, a proteção das células vegetais é efetivada por um complexo sistema,
que pode ser tanto de origem enzimática ou não enzimática. Estas defesas não
estão restritas apenas a compartimentos intracelulares, mas também são
encontrados nos espaços intercelulares, em uma extensão limitada no apoplasto
(ARORA; SAIRAM, 2002).
Os antioxidantes não enzimáticos incluem o ácido ascórbico (ASC), a
glutationa (GSH), os tocoferóis (TOC) e os compostos fenólicos (BLOKHINA, 2003;
JALEEL et al., 2009; KARUPPANAPANDIAN et al., 2011; MILLER et al., 2010).
Dentre estes, o ASC se destaca, principalmente devido ao seu alto poder
antioxidante e sua participação em vias de biossíntese e em processos fisiológicos
importantes para a célula vegetal (JALEEL et al., 2009; MILLER et al., 2010;
POTTERS et al., 2010). Este composto é abundante e presente na maioria dos
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tecidos vegetais, assim como no interior das organelas e no apoplasto
(KARUPPANAPANDIAN et al., 2011).
O ASC pode promover a detoxificação das EROS de maneira direta ou
através do ciclo ascorbato-glutationa (Figura 3) (JALEEL et al., 2009; SECENJI et
al., 2010; ZECHMANN et al., 2011). Neste ciclo, o H2O2 é reduzido a água pelo ASC,
que então é oxidado a monodehidroascorbato (MDHA) e dehidroascorbato (DHA) e
estes podem ser novamente reduzidos a ASC por meio da GSH (GARA et al., 2010;
POTTERS et al., 2010). Além dos antioxidantes não enzimáticos, este ciclo tem a
participação de quatro enzimas importantes, a ascorbato peroxidase (APX),
monodehidroascorbato redutase (MDHAR), dehidroascorbato redutase (DHAR) e a
glutationa redutase (GR), responsáveis pela geração e regeneração de seus
principais componentes (GARA et al., 2010) (Figura 3).

Figura 3 – Representação esquemática do ciclo ascorbato glutationa, com seus
principais componentes enzimáticos e não-enzimáticos: Catalase (CAT), Ascorbato
peroxidase (APX), Monodehidroascorbato redutase (MDHAR), Dehidroascorbato
redutase (DHAR), Glutationa redutase (GR), Ascorbato (ASC), Dehidroascorbato
(DHA), Glutationa (GSH), Glutationa oxidada (GSSG) representados (Fonte: GARA
et al., 2010).
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De acordo com FOYER; SHIGEOKA (2011), as altas concentrações celulares
de ASC e GSH, a estabilidade de suas formas oxidadas e a alta capacidade de
renovação destas moléculas por meio do NADPH foram determinantes para a
participação destes compostos neste importante ciclo antioxidante.
A GSH é um tripeptídeo abundante em plantas, presentes em organelas como
cloroplastos, mitocôndrias, vacúolos, retículo endoplasmático e citosol (FOYER;
SHIGEOKA, 2011; KARUPPANAPANDIAN et al., 2011; MILLER et al., 2010;
NOCTOR; FOYER, 1998), que possui um grupo tiol altamente reativo e determinante
para sua ampla função bioquímica em todos os organismos (JALEEL et al., 2009).
Como demonstrado na figura 3, a GSH participa na regeneração do ASC a
partir do DHA, por meio da enzima DHAR (HALLIWELL, 2006; NOCTOR; FOYER,
1998), além de também atuar como cofator enzimático da GR, enzima responsável
pela manutenção do pool de GSH reduzida de maneira dependente ao NADPH
(KARUPPANAPANDIAN et al., 2011). Dessa forma, a GSH e suas enzimas
associadas possuem um papel fundamental não somente na remoção do H2O2
durante o ciclo, assim como também na manutenção do equilíbrio redox celular
durante condições de estresse.
Outros importantes antioxidantes são sintetizados e acumulados em células
vegetais de plantas superiores, como os carotenoides e os tocoferóis (ASENSIFABADO; MUNNÉ-BOSCH, 2010; KARUPPANAPANDIAN et al., 2011; SHAO et al.,
2008). Dentre estes, o α-tocoferol (vitamina E) se destaca, como principal
antioxidante lipídico responsável pela remoção do oxigênio singlet gerado durante as
reações fotossintéticas nos cloroplastos, assim como pela proteção e estabilidade de
membranas biológicas (GILL; TUTEJA, 2010; JALEEL et al., 2009; MILLER et al.,
2010; SHAO et al., 2008).
Além dos antioxidantes não enzimáticos, o sistema antioxidante vegetal é
constituído por diferentes antioxidantes enzimáticos, que podem tanto eliminar,
como também converter as EROS em moléculas menos tóxicas para a célula
vegetal (ALSCHER et al., 2002). Essas enzimas estão distribuídas por todos os
compartimentos celulares, possuem características bioquímicas específicas e
respondem de maneira variável aos diferentes estímulos ambientais, o que
determina uma rede versátil e eficiente de rotas para o controle do acúmulo de ROS
na célula vegetal (GARA et al., 2010; SHAO et al., 2008).
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Os principais antioxidantes enzimáticos incluem as superóxido dismutases
(SODs), as peroxidases, como a catalase (CAT), ascorbato peroxidase (APX) e a
glutationa peroxidase (GPX), que em conjunto com outras enzimas envolvidas no
ciclo ascorbato-glutationa promovem a remoção de EROS (CAVALCANTI et al.,
2004, 2007).
Na célula vegetal, as SODs constituem a primeira linha de defesa contra as
EROS (ALSCHER et al., 2002; BROU et al., 2010; GILL; TUTEJA, 2010). Presente
em quase todos os organismos aeróbicos, estas metaloenzimas catalisam a
dismutação do O2●─ em H2O2 nos principais compartimentos celulares susceptíveis
ao estresse oxidativo (ALSCHER et al., 2002; GILL; TUTEJA, 2010; JALEEL et al.,
2009; KARUPPANAPANDIAN et al., 2011), incluindo mitocôndrias, cloroplastos,
glioxissomos, peroxissomos, apoplasto e citosol (ALSCHER et al., 2002).
As SODs são classificadas de acordo com os metais cofatores presentes em
seus sítios ativos, sendo três tipos conhecidos: a Fe-SOD, a Mn-SOD, e a Cu/ZnSOD. Essas enzimas possuem distribuição celular diferenciada, sendo a Fe-SOD
localizada principalmente nos cloroplastos, a Mn-SOD em mitocôndrias e a Cu/ZnSODs distribuídas nos cloroplastos, peroxissomos e citosol (ALSCHER et al., 2002;
GILL; TUTEJA, 2010; KARUPPANAPANDIAN et al., 2011).
Inúmeros trabalhos têm demonstrado a importância das SODs na resposta de
diferentes

espécies

vegetais

a

várias

condições

de

estresses

abióticos,

principalmente por meio de mecanismos de superexpressão ou repressão gênica
(FAIZE et al., 2011; GILL; TUTEJA, 2010; LEE et al., 2010; PILON et al., 2011; XI et
al., 2010). Embora essenciais, as SODs constituem também uma fonte de produção
considerável de H2O2 na célula vegetal, uma molécula que apesar de ser menos
reativa que o O2●─, possui um tempo de vida relativamente longo em comparação a
outras EROS e pode migrar entre os diferentes compartimentos celulares (PETROV;
BREUSEGEM, 2012).
O H2O2 pode ser produzido por outras enzimas, como as NADPH oxidases e
xantinas oxidases (NEILL et al., 2002; QUAN et al., 2008; TORRES; DANGL, 2005),
assim como em consequência do aumento de processos normais do metabolismo
vegetal, como respiração, beta oxidação e transporte de elétrons em cloroplastos e
mitocôndria (PETROV; BREUSEGEM, 2012).
Os danos que serão originados por esta molécula dependem essencialmente
do potente sistema antioxidante em evitar o seu acúmulo (MHAMDI; QUEVAL et al.,
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2010). Portanto, diferentes mecanismos antioxidantes distribuídos em todos os
compartimentos celulares são necessários para a remoção eficiente de H2O2, dentre
estes, os antioxidantes não enzimáticos, como o ASC e a GSH, além de enzimas
como a CAT, APX, GPX e outras peroxidases (APEL; HIRT, 2004; MHAMDI;
QUEVAL et al., 2010; MILLER et al., 2010; PETROV; BREUSEGEM, 2012).
A APX é um tipo de peroxidase que catalisa a conversão de H2O2 a H2O e O2
e concomitantemente produz o monodehidroascorbato (MDA), utilizando o ascorbato
como um doador específico de elétrons (GARA et al., 2010; KARUPPANAPANDIAN
et al., 2011; SHIGEOKA et al., 2002; TEIXEIRA et al., 2006). Em seguida, duas
moléculas de MDA formam espontaneamente por dismutação o ASC e
dehidroascorbato (DHA) ou é reduzido diretamente a ASC pela ação de uma
oxidorredutase dependente de NADPH (MDHAR). O DHA também pode ser
reduzido a ASC por meio da DHAR que utiliza a GSH como doadora de elétrons,
compreendendo assim o conjunto de rotas correspondente ao ciclo do ascorbato
glutationa (SHIGEOKA et al., 2002) (Figura 3).
Identificada em muitas plantas superiores, a APX compreende uma família de
isoenzimas distintas quanto à sua localização no interior da célula (GILL; TUTEJA,
2010; SHIGEOKA et al., 2002). Estas estão distribuídas em quatro compartimentos
celulares, incluindo a membrana do tilacóide (tAPX) e o estroma (sAPX) nos
cloroplastos, ligada a membrana de microcorpos, como os glioxissomos e
perixossomos (gmAPX ou mAPX), ligada a membrana mitocondrial (mitAPX) e no
citosol (cAPX) (GILL; TUTEJA, 2010; JALEEL et al., 2009; SHIGEOKA et al., 2002;
TEIXEIRA et al., 2006).
Análises filogenéticas e de organização estrutural dos genes sugerem que as
isoenzimas de APX surgiram devido a um processo evolutivo complexo de
duplicação gênica e por uma divergência entre as isoenzimas mitocôndriais e
cloroplastidiais com as citosólicas e peroxissomais, evidenciadas pela sua
sensibilidade diferenciada ao ASC (GARA et al., 2010; SHIGEOKA et al., 2002;
TEIXEIRA et al., 2004).
Cloroplastos isolados de folhas de tabaco demonstraram que a APX pode ser
inativada pelo H2O2 quando os níveis de AsA estão menores (KANGASJÄRVI et al.,
2008). Na ausência de ASC, a APX se mantém instável e têm sua atividade
rapidamente perdida em concentrações inferiores a 20 µM (SHIGEOKA et al., 2002).
Entretanto, no citosol, a atividade de APX é mantida em níveis elevados devido
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principalmente ao conteúdo abundante de ASC neste compartimento (GARA et al.,
2010).
Plantas de Arabidopsis deficientes em cAPX apresentaram níveis elevados de
H2O2 e um aumento na oxidação de proteínas, acompanhado de uma perda
significativa do sistema antioxidante nos cloroplastos (DAVLETOVA et al., 2005;
RIZHSKY et al., 2002), o que destaca a importância da cAPX como principal enzima
removedora do H2O2 em excesso, proveniente de outros compartimentos celulares.
Diversos estudos têm associado o aumento tanto na atividade, como na expressão
desta enzima, com a tolerância aumentada aos estresses abióticos (GILL; TUTEJA,
2010).
Além da APX, a CAT constitui um antioxidante de extrema importância para
remoção do H2O2 na célula vegetal. Esta enzima está presente em todos os
eucariotos aeróbios e foi a primeira enzima antioxidante a ser descoberta e
caracterizada (KARUPPANAPANDIAN et al., 2011; MHAMDI; QUEVAL; et al., 2010).
De maneira geral, as CATs apresentam um grupamento heme em sua
estrutura, sendo classificadas de acordo com suas principais isoformas (JALEEL et
al., 2009). Estas são codificadas por uma pequena família gênica, geralmente
composta de três genes, já descritos em Arabidopsis, assim como em outras
espécies vegetais (FRUGOLI et al., 1996 apud KARUPPANAPANDIAN et al., 2011;
LUNA et al., 2005; POLIDOROS; SCANDALIOS, 1997). A CAT-1 e CAT-2 são mais
abundantes em tecidos foliares, enquanto a CAT-3 é comumente encontrada em
sementes (DAT et al., 2000; MANCINI et al., 2006).
Na célula vegetal, a CAT é a principal responsável pela dismutação direta do
H2O2 a água e oxigênio exclusivamente nos peroxissomos e glioxissomos (GILL;
TUTEJA, 2010; JALEEL et al., 2009; KARUPPANAPANDIAN et al., 2011). O H2O2
formado nestas organelas pode ser originado a partir de eventos de β-oxidação de
ácidos graxos, fotorrespiração, catabolismo de purinas, assim como sob condições
de estresse oxidativo (JALEEL et al., 2009; KARUPPANAPANDIAN et al., 2011;
MITTLER, 2002).
Embora a CAT e a APX possuam um papel protetor essencial na remoção do
H2O2 gerado pela SOD de maneira coordenada (JALEEL et al., 2009), estas diferem
em diversos aspectos, como quanto às suas características cinéticas, mecanismos
regulatórios e afinidade pelo substrato (GARA et al., 2010). Enquanto a CAT
apresenta uma maior processividade na eliminação do H2O2, removendo
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aproximadamente 6 milhões de moléculas desta ROS por minuto, a APX possui uma
afinidade elevada, pelo menos cem vezes maior que CAT, o que a torna capaz de
regular o nível de H2O2 em pequenas concentrações (GARA et al., 2010; GILL;
TUTEJA, 2010).

1.2.3 A relação entre a CAT, a APX e o H2O2
A

complexidade

deste

redundante

sistema

antioxidante

tem

sido

compreendida por meio de diversos trabalhos, envolvendo a exposição de diferentes
espécies vegetais a condições de estresse oxidativo, seja este induzido por
tratamentos estressores, inibidores enzimáticos ou transformações genéticas
(JALEEL et al., 2009; MHAMDI; QUEVAL et al., 2010).
Mutantes deficientes em CAT e APX vêm sendo utilizados como principal
ferramenta para estabelecer a importância e as possíveis interações entre estes
sistemas antioxidantes (BONIFACIO et al., 2011; GECHEV; HILLE, 2005; RIZHSKY
et al., 2002; ROSA et al., 2010). Em 1997, WILLEKENS e colaboradores
demonstraram que plantas de tabaco deficientes em CAT apresentavam uma
indução de APX e GPX, como um possível mecanismo de compensação para a
ausência de CAT. Também foi relatada por RIZHSKY et al. (2002), que plantas de
tabaco deficientes em CAT apresentavam uma indução de outras enzimas
associadas ao sistema antioxidante, como a MDAR.
Plantas de arroz com dois genes de APX nocauteados apresentaram um
aumento significativo nas atividades de CAT e SOD (ROSA et al., 2010). De maneira
similar, plantas de tabaco deficientes em APX apresentaram uma indução de CAT,
SOD e GR (RIZHSKY et al., 2002). YAMANE et al. (2010) relataram uma possível
cooperação entre estes sistemas antioxidantes, quando observaram um aumento
concomitante no nível dos transcritos de CAT e APX em plantas de arroz
submetidas a condições de estresse salino.
Estudos com inibidores enzimáticos específicos também foram adotados por
inúmeros fisiologistas vegetais, com a finalidade de ressaltar a importância destas
enzimas para o metabolismo vegetal. Um dos primeiros estudos foi realizado em
1957, por PYFROM e colaboradores, demonstrando a inibição de CAT por meio de
seu inibidor específico, o composto 3-amino-1,2,4-triazol (3-AT), bem como a
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influência da inibição de CAT no conteúdo de clorofila em tecidos foliares de plantas
de tomate.
Plantas tratadas com doses subletais de 3-AT manifestaram efeitos de
toxicidade, como a inibição do crescimento do tecido embrionário e redução no
conteúdo de clorofila (SUND et al., 1960; VIVEKANANDAN; GNANAM, 1975). Estes
efeitos são gerados provavelmente, como consequência da desestabilização na
homeostase redox celular gerada pela inibição de CAT.
O 3-AT ou aminotriazol foi um composto bastante utilizado como base para
um herbicida na década de 50. Este composto é solúvel em água e extremamente
móvel nos tecidos do xilema e do floema de várias espécies (LICHTNER, 1983). A
inibição na atividade de CAT por este composto ocorre tanto in vivo como in vitro
(GECHEV et al., 2002; HAVIR, 1992), a partir da ligação deste com o grupamento
heme da enzima de maneira irreversível (MARGOLIASH et al., 1960).
Como consequência, plantas deficientes em CAT apresentam um aumento
significativo nos níveis de H2O2 celular (MHAMDI et al., 2010). Embora sua
toxicidade e capacidade em induzir morte celular programada em altas
concentrações sejam reconhecidas, muitos autores afirmam que esta molécula seria
responsável por mecanismos de sinalização, que implicariam em aclimatação e
tolerância cruzada a vários tipos de estresses (AZEVEDO NETO et al., 2005;
HERNANDEZ et al., 2010; JUBANY-MARÍ et al., 2010; NEILL et al., 2002). Além
disso, já foi comprovado que o H2O2 participa da regulação de múltiplos processos
fisiológicos, como formação da parede celular, senescência, abertura estomática e
ciclo celular (PETROV; BREUSEGEM, 2012).
A partir desses conhecimentos, experimentos utilizando a aplicação do H2O2
de maneira exógena foram realizados, na tentativa de induzir a resistência das
plantas a variadas condições de estresse. GECHEV et al. (2002) observaram que
plantas de fumo pré-tratadas com H2O2 apresentavam uma resistência ao estresse
oxidativo quando submetidas a alta luminosidade e ao 3-AT. Plantas de soja que
tiveram o H2O2 pulverizado em seus tecidos foliares apresentaram uma maior
resistência à seca, evidenciadas pela manutenção do teor de água na folha,
resultante do rápido fechamento estomático (ISHIBASHI et al., 2011).
Plantas de milho pré tratadas com H2O2 apresentaram uma tolerância
aumentada ao estresse salino, evidenciada pelo aumento na atividade de suas
enzimas antioxidantes (AZEVEDO NETO et al., 2005). Da mesma forma, sementes
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de trigo tratadas com o H2O2 demonstraram uma maior ativação de suas enzimas
antioxidantes, bem como ausência de sintomas de toxicidade e um consequente
aumento de sua resistência ao estresse (WAHID et al., 2007).
Embora um grande progresso sobre a função do H2O2 em plantas tenha sido
alcançado, são necessários mais estudos que permitam uma compreensão holística
das complexas respostas mediadas por esta molécula, bem como as possíveis
interações desta EROS na regulação de suas principais enzimas eliminadoras.
Portanto, neste trabalho, plântulas de feijão caupi (Vigna unguiculata L. cv.
Pitiuba) (Figura 4) foram submetidas aos tratamentos com o inibidor específico de
CAT (3-AT) e com concentrações crescentes de H2O2, com o objetivo de elucidar a
importância e a cooperação entre os principais sistemas removedores desta ERO, a
CAT e a APX. Para tanto, análises de atividades enzimáticas e de expressão gênica
foram realizadas, bem como os parâmetros oxidativos de danos de membrana e
conteúdo de H2O2 foram avaliados.

Figura 4 – Plantas de feijão caupi (Vigna unguiculata L. Walp), com destaque a flor e
folhas
no
quadro
no
canto
superior
esquerdo
(Fonte:
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Vigna_unguiculata.htm).
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O feijão caupi é uma leguminosa da família Fabaceae, amplamente cultivada
em regiões semi-áridas da África e do Brasil (MAIA et al., 2010), presente neste
último em uma área que abrange as regiões Norte e Nordeste (EHLERS; HALL, A.
E., 1997). A espécie tem sido considerada como a principal fonte de proteínas de
origem vegetal para a população destas áreas (EHLERS; HALL, 1997; NEVES et al.,
2010; SILVEIRA et al., 1999), se destacando devido ao seu alto valor nutritivo, além
do baixo custo de produção.
A resistência moderada a condições de estresses abióticos dessas plantas as
definem como um modelo biológico em potencial para o estudo de respostas
antioxidantes. Estudos já realizados com o feijão caupi demonstraram que a CAT é
extremamente sensível a condições de estresse osmótico (CAVALCANTI et al.,
2004, 2007; MAIA et al., 2010).
Plantas adultas de feijão caupi quando tratadas com o 3-AT de maneira
exógena, por meio da pulverização de uma solução do inibidor na superfície foliar,
exibiram uma forte inibição na atividade de CAT associada a uma significativa
indução na atividade de APX. No entanto, o aumento de APX não compensou a
ausência de CAT, demonstrado pela presença de danos oxidativos (LIMA, 2007).
Na literatura, ainda não foram relatados trabalhos envolvendo uma resposta
sistêmica do composto 3-AT, com a sua aplicação nos tecidos radiculares e a
verificação de seus efeitos nos tecidos foliares. Além disso, a escassez de estudos
de caracterização bioquímica e molecular em respostas antioxidantes de maneira
associada demonstra a importância deste trabalho.
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2. OBJETIVO

2.1. Objetivo geral

Compreender a importância e a coordenação entre os principais antioxidantes
enzimáticos de eliminação do H2O2, da catalase (CAT) e da ascorbato peroxidase
(APX), em tecidos foliares de plântulas de feijão caupi sob condições de estresse
oxidativo, estabelecendo relações entre a atividade enzimática e a expressão dos
RNAs mensageiros destas enzimas.

2.2. Objetivos específicos
• Submeter plântulas de feijão caupi, durante o desenvolvimento inicial, a
condições de estresse oxidativo induzido por meio da aplicação do composto
3-AT (3-amino-1,2,4-triazol) e do H2O2 no sistema radicular;
• Determinar a atividade das enzimas CAT, APX e SOD em tecidos foliares de
plântulas de feijão caupi submetidas ao inibidor de 3-AT, ao H2O2 em
diferentes concentrações e ao pré tratamento com H2O2;
• Determinar o conteúdo de H2O2 e a peroxidação de lipídeos em todas as
estratégias experimentais utilizadas;
• Analisar o efeito dos diferentes tratamentos na expressão dos RNAs
mensageiros das enzimas CAT e cAPX, por meio da técnica de RT-PCR
quantitativo (real time RT PCR).
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Material vegetal

As sementes da espécie Vigna unguiculata cv. “Pitiúba”, popularmente
conhecida como feijão macassar ou caupi, utilizadas neste trabalho, foram obtidas
do Banco de Germoplasma do Departamento de sementes da Universidade Federal
do Ceará (UFC). A cultivar encontra-se registrada como CE-31 no livro de registro do
Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará, desde 1965,
proveniente de Pentecoste, Estado do Ceará, Brasil. Os experimentos foram
realizados com sementes obtidas na safra de 2008 e 2011.

3.2. Obtenção das plântulas

Sementes de feijão caupi foram germinadas em sistema de rolo, seguindo o
protocolo descrito por BRASIL (2009), com papel toalha do tipo Germitest® de
dimensões 28 x 28 cm, umedecidos com água destilada na proporção de 2,5 vezes
a massa do papel seco. Inicialmente, as sementes foram desinfestadas com
hipoclorito de sódio (NaClO) a 0,5% (m/v) por 5 minutos sob agitações eventuais e
mantidas em água destilada por 20 minutos para embebição. Em seguida, 12
sementes foram dispostas no terço superior de duas folhas de papel sobrepostas,
com uma folha adicional revestindo o sistema, constituindo um rolo. Cada sistema
ou cartucho foram formados por 3 rolos envolvidos em conjunto em uma folha
adicional, armazenados em sacos plásticos higienizados com álcool 90% e unidos
em direções opostas por um atilho (Figura 5).
A germinação ocorreu em câmara de crescimento, com temperaturas médias
de 28±2 ºC, fotoperíodo de 12 horas, Radiação Fotossinteticamente Ativa (P.A.R) de
≅ 200 µmol m-2 s-1 na altura das plantas e umidade relativa do ar (UR) em torno
70%.
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Figura 5 - Etapas da metodologia para obtenção das plântulas em sistema de rolo: 1.
Desinfestação das sementes; 2. Período de 20 minutos para embebição; 3.
Posicionamento das sementes sobre duas folhas de papel sobrepostas com a folha
adicional de revestimento; 4. Sistema de rolo ou cartucho com três rolos cada,
envolvidos em sacos plásticos e atilho.
3.3. Estratégia experimental

Cinco dias após a germinação, plântulas similares de Vigna unguiculata cv.
“Pitiúba” foram selecionadas e transferidas para um novo sistema de rolo, nos quais
foram aplicados os tratamentos. Os experimentos foram conduzidos de maneira
semelhante à germinação, em câmara de crescimento, com temperaturas médias de
28±2 ºC, fotoperíodo de 12 horas, radiação fotossinteticamente ativa (P.A.R) de ≅
200 µmol m-2 s-1 na altura das plantas e umidade relativa do ar (UR) em torno 70%.
Cada experimento foi realizado 2 vezes, sendo 1 cartucho a unidade experimental,
contendo 3 repetições com 12 sementes cada.

3.3.1. Experimento I: Efeito do inibidor (3-AT) x Tempo (horas)

Neste experimento, plântulas de feijão caupi foram mantidas em água
destilada (Controles) e submetidas a uma solução de 3-amino-1,2,4-triazol (5 mM),
aplicado no sistema radicular, para posterior observação de seus efeitos nos tecidos
foliares. Os tratamentos foram mantidos por 48 horas, sendo as coletas dos tecidos
foliares realizadas em intervalos de 12 horas e as amostras congeladas em
nitrogênio líquido. O delineamento experimental foi de 2 tratamentos (H2O e 5 mM
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de 3-AT), 5 tempos e 3 repetições da parcela experimental, que consistiam em um
rolo com 12 plântulas cada. Os tratamentos foram denominados por Controle e 3-AT
em associação ao tempo de execução em horas (Figura 6).

Figura 6 - Desenho esquemático do experimento I, no qual as plântulas de feijão
caupi foram submetidas aos tratamentos com água destilada (Controle) e ao inibidor
3-amino-1,2,4-triazol (5 mM) no tempo em horas. As coletas dos tecidos foliares
foram realizadas a cada 12 horas.
3.3.2. Experimento II: Tratamento com H2O2 em diferentes concentrações
Plântulas de feijão caupi foram submetidas a quatro concentrações de H2O2
(2,5 mM; 5,0 mM; 7,5 mM; 10 mM), aplicados no sistema radicular, para posteriores
observações de seus efeitos nos tecidos foliares. Assim como no experimento
anterior, um grupo de plântulas controle foi mantido em H2O destilada. Após a
aplicação dos tratamentos, foram realizadas coletas dos tecidos foliares no tempo
final de 48 horas, com posterior armazenamento em nitrogênio líquido. O
delineamento experimental foi de 5 tratamentos (H2O; 2,5 mM; 5,0 mM; 7,5 mM; 10
mM de H2O2), 1 tempo e 3 repetições da parcela experimental, que consiste em um
rolo com 12 plântulas cada. Os tratamentos foram denominados de Controle e H2O2
de maneira relacionada à concentração utilizada (Figura 7).
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Figura 7 - Desenho esquemático do experimento II, no qual as plântulas de feijão
caupi foram submetidas aos tratamentos com água destilada (Controle) e quatro
concentrações de H2O2 (2,5; 5,0; 7,5; 10 mM). As coletas dos tecidos foliares foram
realizadas no tempo final de 48 horas.

3.3.3. Experimento III: Pré-tratamento com H2O2 associado a aplicação
do H2O2 e do 3-AT
Primeiramente, plântulas de feijão caupi foram submetidas ao tratamento com
H2O2 (2,5 mM) aplicado no sistema radicular por um período de 24 horas, para
posteriores observações de seus efeitos nos tecidos foliares. Em seguida, as
plântulas

pré-tratadas

foram

submetidas

a

três

tratamentos diferenciados

correspondentes a: recuperação (Rec), as quais foram recolocadas em solução
controle com água destilada; as tratadas com o 3-AT (5 mM) e aquelas que
mantiveram a aplicação inicial do H2O2 (2,5 mM). Esses tratamentos foram mantidos
por 48 horas, com as coletas dos tecidos foliares de cada parcela experimental
sendo realizadas no tempo final. Todas as amostras foram congeladas em nitrogênio
líquido. O delineamento experimental foi de 4 tratamentos: H2O; H2O2 (2,5 mM),
recuperação (Rec), 3-AT (5 mM), 2 tempos e 3 repetições da parcela experimental,
que consistia em um rolo com 12 plantas cada. Os tratamentos foram denominados
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por Controle, Recuperação (Rec), H2O2 e 3-AT associado ao tempo de aplicação do
tratamento (Figura 8).

Figura 8 - Desenho esquemático do experimento III, no qual as plântulas foram
submetidas ao pré-tratamento com H2O2 (2,5 mM) por 24 horas e em seguida
tratadas de maneira associada à uma recuperação com água destilada e a aplicação
contínua do H2O2 e do 3-AT por 48 horas. As coletas foram realizadas de acordo
com o tempo final de cada parcela experimental.
3.4. Extração dos tecidos foliares com TCA 1%

Foram utilizados 130 mg de material foliar fresco, maceradas em almofariz,
na presença de nitrogênio líquido, e a estes foi adicionado 1,0 mL da solução de
TCA a 1 % (p/v), contendo carvão ativado a 0,5% (p/v). A mistura foi então
transferida para microtubos de 2 mL e centrifugada a 10.000 x g por 15 minutos. O
precipitado foi descartado e o sobrenadante armazenado para posteriores
determinações.
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3.4.1. Determinação do conteúdo de Peróxido de Hidrogênio (H2O2)
O conteúdo de H2O2 nos tecidos foliares foi mensurado por meio de sua
reação específica com o Iodeto de potássio (KI) (ALEXIEVA et al., 2001; SHAO et
al., 2008; YORDANOV et al., 2000). Para isso, alíquotas de 500 do µL extrato com
TCA 1% (Item 3.4) foram transferidas para tubos de ensaio, e a elas adicionadas 0,5
mL de tampão fosfato 10 mM, pH 7,0, e 1 mL de KI 1 M. Os tubos contendo as
misturas de reação foram então colocadas no escuro durante 1 hora. As leituras das
absorbâncias foram realizadas no comprimento de onda de 390 ηm. O conteúdo foi
calculado a partir de uma curva padrão, realizada com soluções de diferentes
concentrações de H2O2, preparadas em TCA 1%. Os resultados foram expressos em
µmol H2O2 . g-1 MS.
3.4.2. Peroxidação de Lipídeos (TBARS)

A peroxidação de lipídeos foi mensurada a partir da quantidade de
malonilaldeído (MDA) do extrato de folhas, por meio de sua reação específica com o
ácido tiobarbitúrico (TBA), reação na qual é gerado um cromóforo de cor
avermelhada. O método utilizado foi descrito inicialmente por HEATH; PACKER
(1968) e adaptado por PEIXOTO et al. (1999). 130 mg de material foliar fresco foram
maceradas em almofariz, na presença de nitrogênio líquido, e a estes foi adicionado
1,0 mL da solução de TCA a 1 % (p/v). A mistura foi então transferida para
microtubos de 2 mL e centrifugada a 10.000 x g por 15 minutos. O precipitado foi
descartado. Alíquotas de 500 µL do extrato bruto foram transferidas para tubos de
ensaio, aos quais foram adicionados 2 mL de reagente contendo TBA a 0,5 % (p/v)
dissolvido em TCA a 20 % (p/v). Os tubos foram selados e a mistura de reação foi
mantida em banho-maria a 95 ºC por 1 h, e em seguida resfriada em banho de gelo.
As amostras foram mais uma vez centrifugadas à temperatura ambiente (25 ºC), por
10 minutos a 3.500 x g em centrífuga de bancada. As leituras das absorbâncias
foram realizadas a 25 ºC, nos comprimentos de onda de 532 e 660 ηm,
respectivamente (a última relativa à reação não específica). A segunda leitura foi
subtraída da primeira para obtenção da leitura específica e a quantidade do
complexo MDA-TBA formado foi calculada através do coeficiente de extinção molar
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de 155 mM-1 cm-1 (HEATH; PACKER, 1968). Os resultados foram expressos em
ηmol g-1 MS (MAIA, 2004).
3.5. Extração protéica dos tecidos foliares

O processo de extração foi adaptado a partir do protocolo de (PEIXOTO et
al., 1999). 250 mg de tecidos foliares frescos foram maceradas em almofariz de
porcelana, na presença de nitrogênio líquido, até obtenção de farinha homogênea.
Em seguida, 0,750 mL de tampão fosfato de potássio 100 mM pH 7,0 contendo 1
mM de ácido L-ascórbico, 0,1 mM de EDTA foi adicionado, macerando as
preparações por mais 90 s. Estas foram então centrifugadas a 13.000 x g, por 20
minutos, à temperatura de 4 ºC. O sobrenadante, considerado a fração de proteínas
solúveis totais, foi coletado, filtrado, transferido para microtubos de 2 mL e
armazenado à temperatura de - 80 ºC, para a determinação das atividades
enzimáticas. A determinação da concentração de proteínas solúveis totais foi
realizada por meio do método descrito por BRADFORD (1976) e expressos em mg
Proteínas . g-1 MS.

3.5.1 Atividade das peroxidases de ascorbato (APX; EC: 1.11.1.1)

A atividade de APX foi determinada de acordo com o método de NAKANO;
ASADA (1981), modificado por KOSHIBA (1993), no qual a presença de APX no
extrato bruto diminui a concentração de peróxido de hidrogênio do meio, pela
redução de ácido ascórbico fornecido. Alíquotas de 100 µL dos extratos foram
transferidas para tubos de ensaio. Ao meio de reação, 2,7 mL de tampão fosfato de
potássio 50 mM, pH 6,0, contendo 0,8 mM de ácido L-ascórbico P.A. foram
adicionados. O experimento foi iniciado no momento da adição de H2O2 ao meio de
reação, observando o decréscimo da leitura no intervalo de 0 - 180 segundos
(realizados a cada 30 segundos), da absorbância de 290 ηm em espectrofotômetro.
Para efeito de cálculo, foi considerado o coeficiente de extinção molar do ascorbato,
a 290 ηm, ε290AsA = 2.8 mM-1 . cm-1, calculado a partir de uma curva de
concentração. As atividades do extrato total foram expressas em µmol H2O2 . min-1 .
mg Prot-1.
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3.5.2. Atividade de Catalases (CAT; EC: 1.11.1.6)

A atividade de catalase foi determinada pela adição de 50 µL do extrato
enzimático a 2,9 mL de uma solução contendo H2O2 20 mM e tampão fosfato de
potássio 50 mM, pH 7,0, e pela medição da diminuição da absorbância a 240 ηm, a
30 oC (HAVIR; MCHALE, 1987). A atividade da enzima foi calculada a partir do
coeficiente de extinção molar calculado para estas condições, a partir de uma curva
de concentração de 40 mM-1. cm-1 (ε240H2O2) (VELIKOVA et al., 2000). As atividades
do extrato total foram expressas em µmol H2O2 . min-1 . mg Prot-1.
3.5.3. Atividade das superóxidos dismutases (SODs)

A atividade de superóxido dismutase foi determinada segundo a metodologia
adaptada por PEIXOTO et al. (1999) a partir de DEL LONGO et al. (1993) e
GIANNOPOLITIS;RIES (1997). Por este método, a inibição do NBT (p-nitro blue
tetrazolium) é determinada por meio do extrato enzimático. Neste ensaio, uma
unidade de atividade (UA) é considerada como a quantidade de enzima necessária
para se obter 50% de inibição da redução do NBT pela SOD. Para tanto, alíquotas
de 10 µL foram transferidas para microplacas de eliza protegidas da luz com papel
alumínio, contendo 166 µL de tampão fosfato de potássio 50 mM, pH 7,8, 0,1 mM
EDTA, 1 mM de L-metionina e 20 µL de NBT 75 µM. A reação é iniciada pela adição
de 2 µL de riboflavina 2 µM e a concomitante transferência da placa para uma
câmara iluminadora por uma lâmpada fluorescente de 30 Watts, por um período
máximo de 1 minuto. Em seguida, foram realizadas leituras de absorbância a 560
ηm em espectrofotômetro. A atividade total foi determinada pelo cálculo da
quantidade de extrato que inibiu 50% da redução do NBT (BEAUCHAMP;
FRIFOVICH, 1971) e expressa em UA min-1 mg Prot-1 (MAIA, 2004).

3.6. Extração do RNA Total

As extrações de RNA total foram realizadas com o reagente PureLink ® Plant
RNA Reagent (Invitrogen Inc.), de acordo com as instruções do fabricante. Para
tanto, foram adicionados 500 µL de PureLink Plant RNA Reagent a 4 ºC a 100 mg
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de tecidos foliares previamente macerados em nitrogênio líquido. Em seguida, as
amostras foram mantidas sob temperatura ambiente por 5 minutos e centrifugadas a
12.000 x g por 2 minutos para descarte do precipitado e transferência do
sobrenadante a um novo tudo livre de RNAses. Ao sobrenadante foram adicionados
100 µL de solução de NaCl 5 M e 300 µL de clorofórmio P.A com transientes
inversões. Posteriormente, os extratos foram novamente centrifugados a 12.000 x g
por 10 minutos para separação das fases, sendo a fase aquosa transferida para um
novo tubo livre de RNAses. Um volume equivalente de isopropanol P.A foi
adicionado à fase aquosa, seguido de uma nova centrifugação e descarte do
sobrenadante. Ao precipitado foram adicionados 1 mL de etanol 75% para lavagem.
Por fim, após centrifugação a 12.000 x g por 3 minutos, o etanol foi descartado e o
pool de RNA precipitado foi ressuspenso com 10 a 30 µL de água livre de RNAses,
seguido de seu armazenamento em freezer - 80 ºC. Para verificar a integridade e
qualidade do RNA extraído, eletroforese em gel de agarose a 2% em condições não
desnaturantes foram realizadas, de acordo com o protocolo descrito por
SAMBROOK et al. (1989).

3.6.1 Síntese da primeira fita de cDNA
As sínteses de cDNA foram realizadas com a Improm-TmTM Transcriptase
Reversa® (Promega Inc.), de acordo com as instruções do fabricante. Para tanto,
uma alíquota das amostras de RNA total contendo aproximadamente 10 µg foi
transferida para microtubos de 200 µL. A estas foram adicionadas uma solução
contendo 10 µM dos iniciadores específicos Oligo-deoxirribonucleotídeo T (Oligo-dT,
18 mer.) de acordo com a concentração de RNA obtida e H2O livre de RNAses com
volume final de solução de 5 µL. Em seguida, as amostras foram levadas ao
termociclador por 5 minutos a 25 ºC para anelamento dos iniciadores.
Posteriormente, um mix para reação contendo o tampão de reação 5x Improm-II
(fornecido junto com a Improm-II), MgCl2 25 mM, 10 mM de cada dNTP (dATP,
dCTP, dGTP, dTTP) e H2O livre de RNAses foi adicionado a cada amostra,
totalizando um volume de reação final de 20 µL. Em seguida, as amostras foram
mantidas em termociclador com programação de anelamento a 25ºC por 5 minutos,
extensão de 60 minutos a 42ºC e desnaturação da Improm-II a 70ºC por 15 minutos.
Ao final, as amostras foram mantidas sob refrigeração em freezer -80ºC.
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3.6.2 Reações de RT-PCR

As amostras de cDNA obtidas foram utilizadas como substrato para uma
reação em cadeia da polimerase (PCR) com os oligonucleotídeos desenhados para
as isoformas das enzimas SOD, APX e CAT. O procedimento foi realizado com a
GoTaq DNA Polimerase® (Promega Inc.), de acordo com as instruções do
fabricante. As reações de amplificação foram realizadas em um volume de 25 µL,
contendo tampão de reação GoTaq 5X, 10 mM de cada dNTP (dATP, dCTP, dGTP,
dTTP), primers específicos e uma quantidade de 200 ηg de cDNA.
As amostras foram colocadas em um termociclador, com programação de
temperaturas de desnaturação (95 ºC), anelamento (entre 42 e 65 ºC) e uma etapa
de extensão final a 72 ºC. A visualização dos produtos amplificados foram realizadas
por meio de eletroforese em gel de agarose a 2% em condições não desnaturantes,
de acordo com o protocolo descrito por SAMBROOK et al. (1989).

3.6.3 Análise da expressão dos RNAs mensageiros por RT-PCR
quantitativo

As análises de expressão foram realizadas por meio da técnica de Reação
em Cadeia da DNA Polimerase Quantitativa, também conhecida como PCR em
tempo real. A detecção foi baseada na tecnologia do corante Power SYBR® Green
PCR Master Mix (Applied Biosystems Inc.). As reações foram realizadas em um
aparelho Mastercycler ep Realplex (Eppendorf, Hamburg) de acordo com as
instruções do fabricante.
As concentrações ótimas para cada par de iniciadores, obtidas após reações
de otimização foram: 900 ηM para ambos iniciadores da CAT; 900 ηM para ambos
iniciadores do ef1α; 300 ηM para o cAPXF e 900 ηM para o cAPXR. As condições
térmicas das reações foram basicamente diferenciadas no anelamento específico
para cada primer utilizado: 52 ºC – 1:00 min (CAT); 52 ºC – 00:30s (ef1α) e 55 ºC –
00:32s (APX). As sequências dos iniciadores para cada gene alvo foram
demonstradas na tabela I. As análises dos níveis de expressão dos mRNAs que
codificam para as CAT e cAPX foram normalizados em relação ao gene constitutivo
ef1α , por meio de método 2-∆∆CT (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001).
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Tabela I - Descrição dos iniciadores utilizados para as reações de RT-PCR
Quantitativo.

Iniciador

Sequência 5’-3’

Tm (Cº)

Tamanho do
amplificado (pb)

Catalase*
rtCAT F

CACAAYAAYCAYYAYGADGG

56

rtCAT R

GGGAAGTAATYVACCTCYTC

53

120

65

Ascorbato peroxidase
citossólica*
rtcAPX F

AAATCTTACCCAACCGTCAGCG

rtcAPX R

CAAACGGAGCATCAAAGGAC

61

ef1a F

ATTGGAAACGGATATGCTCCA

79

ef1a R

TCCTTACCTGAACGCCTGTCA

79

Fator de elongamento
1-α

101

3.7. Análises estatísticas

Os resultados obtidos foram analisados através do uso da comparação de
médias e desvios padrão de cada determinação. Análises de variância (ANOVA)
com desdobramento para cada tratamento foram realizadas e as diferenças
significantes foram obtidas por meio do teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Ambos foram realizados com o programa Sisvar (Versão 5.1; UFLA-DEX)
(FERREIRA, 2010).
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4. RESULTADOS

4.1. Experimento I: Efeito do inibidor (3-AT) x Tempo (horas)

Neste experimento, plântulas de feijão caupi foram submetidas ao inibidor
específico da CAT (3-AT) em seus tecidos radiculares, para uma posterior avaliação
dos indicadores de estresse oxidativo, bem como os seus efeitos nos tecidos
foliares. Como principais sintomas, as plântulas tratadas apresentaram um
escurecimento da raiz principal, o aparecimento de regiões cloróticas nas folhas,
além de uma diminuição no desenvolvimento das raízes secundárias quando
comparadas às plântulas controle (Figura 9).
Os danos oxidativos foram avaliados por meio da quantificação das
substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), que permite a quantificação
estimada dos lipídeos peroxidados e, consequentemente, os danos ocasionados à
membrana celular. Embora o nível de peroxidação de lipídeos tenha diminuído
discretamente em comparação as plântulas controle 0 h em todos os tratamentos,
este foi significativamente maior nas plântulas tratadas com o 3-AT em 36 h, quando
comparadas às plântulas controle no mesmo tempo (Figura 10A). De maneira
relacionada, o conteúdo de H2O2 foi também significativamente maior nas plântulas
tratadas com o 3-AT em 36 h em relação às plântulas controles (Figura 10B). De
acordo com a ANOVA realizada, houve efeito do tempo no nível de TBARS nos
tempos de 12 e 36 h, tanto nas plântulas controle, como nas tratadas (P<0,05).
O conteúdo de proteínas solúveis totais apresentou uma tendência de
aumento nas plântulas tratadas quando comparadas as plântulas controle,
principalmente nos tempos de 12, 24 e 36 h. No entanto, este aumento foi
significativo apenas nas plântulas tratadas com 36 h quando comparado às plântulas
controle (Figura 11A). Estes conteúdos foram utilizados como base para a
quantificação das atividades enzimáticas em todos os tempos experimentais.
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Figura 9 – Aspecto visual das plântulas submetidas ou não ao tratamento com o 3AT, nos tempos de 0, 12, 24, 36 e 48 h. As plântulas tratadas com o 3-AT
apresentaram um escurecimento da raiz e a presença de manchas cloróticas no
tecido
foliar
quando
comparadas
as
controle.
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A inibição da atividade da CAT ocorreu significativamente nas plântulas
tratadas com o 3-AT quando comparadas as do grupo controle, sendo esta inibição
aumentada no decorrer do tempo de tratamento (Figura 11B). Em contraste, a
atividade de APX apresentou uma tendência de aumento durante o tempo, quando
comparadas

as

plântulas

controle

0

h.

No

entanto,

este

aumento

foi

significativamente maior nas plântulas tratadas com o 3-AT por 36 h quando
comparadas as plântulas controles no mesmo tempo (Figura 12A). Diferentemente
da APX, a atividade da SOD apresentou uma tendência de queda nas plântulas
tratadas em todos os tempos utilizados quando comparadas as plântulas controle
(Figura 12B).
Análises de expressão relativa dos mRNAs da CAT e da cAPX, das plântulas
tratadas com 3-AT, foram realizadas por meio da técnica de PCR quantitativo e
normalizadas em relação ao gene constitutivo (ef1α), baseadas na expressão gênica
dos grupos controles, a cada tempo de coleta. Não foi evidenciada uma significante
alteração na expressão da cAPX durante o tempo de tratamento, embora as
plântulas tratadas tenham apresentado menores níveis do que os observados nas
plântulas controle (Figura 13). Por outro lado, a expressão do mRNA da CAT é
extremamente variável durante o tempo, sendo fortemente induzida no tempo 12 h,
com um aumento de aproximadamente 2,5 vezes em relação às plântulas controle.
Com 24 h, a expressão desta enzima cai significativamente e se reestabelece a
níveis levemente superiores aos das plântulas controle com 36 h de tratamento.
Outra diminuição na expressão é também observada no tempo de 48 h (Figura 13).
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B

Figura 10 – (A) Conteúdo de TBARS - Peroxidação de lipídeos; (B) Conteúdo de
Peróxido de hidrogênio; em tecidos foliares de plântulas de feijão caupi em 5 tempos
diferenciados, com intervalos de 12 horas. O grupo controle corresponde ao
tratamento com água destilada e o 3-AT as plântulas tratadas com uma solução
contendo o 3-amino-1,2,4-triazol (5 mM). As médias e os desvios foram mensurados
a partir de 6 repetições para cada tempo/tratamento. Os experimentos foram
realizados 2 vezes.
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B

Figura 11 – (A) Conteúdo de Proteínas solúveis totais; (B) Atividade de catalase
(CAT); em tecidos foliares de plântulas de feijão caupi em 5 tempos diferenciados,
com intervalos de 12 horas. O grupo controle corresponde ao tratamento com água
destilada e o 3-AT as plântulas tratadas com uma solução contendo o 3-amino-1,2,4triazol (5 mM). As médias e os desvios foram mensurados a partir de 6 repetições
para cada tempo/tratamento. Os experimentos foram realizados 2 vezes.
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Figura 12 – (A) Atividade de ascorbato peroxidase (APX); (B) Atividade de
superóxido dismutase (SOD); em tecidos foliares de plântulas de feijão caupi em 5
tempos diferenciados, com intervalos de 12 horas. O grupo controle corresponde ao
tratamento com água destilada e o 3-AT as plântulas tratadas com uma solução
contendo o 3-amino-1,2,4-triazol (5 mM). As médias e os desvios foram mensurados
a partir de 6 repetições para cada tempo/tratamento. Os experimentos foram
realizados 2 vezes.

54

Figura 13 – Expressão relativa dos mRNAs mensageiros da catalase (CAT) e da
ascorbato peroxidase citosólica (cAPX) em tecidos foliares de plântulas feijão caupi
submetidas ao 3-AT (5 mM) no tempo, normalizados em relações aos respectivos
controles, e com coletas realizadas em intervalos de 12 horas. Os resultados foram
obtidos por meio da técnica de RT PCR quantitativo, e as médias e os desvios foram
mensurados a partir de 3 repetições experimentais para cada tempo/tratamento.
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4.2 Experimento II: Tratamento com H2O2 em diferentes concentrações
Neste experimento, diferentes concentrações de H2O2 foram aplicadas nos
tecidos radiculares de plântulas de feijão caupi, com o objetivo de verificar uma
possível indução das respostas antioxidantes nos tecidos foliares após 48 h da
aplicação dos tratamentos. As plântulas tratadas com 5 e 7,5 mM de H2O2
apresentaram sintomas similares aos das plântulas tratadas com 3-AT no
experimento I, como escurecimento em seus tecidos radiculares e clorose nas folhas
quando comparadas as plântulas controle (Figura 14). Isto ocorreu em menor
intensidade nas plântulas tratadas com 2,5 e 10 mM de H2O2. Interessantemente,
esta última concentração promoveu um aumento visual na expansão foliar (Figura
14).

Figura 14 – Aspecto visual de exemplares das plântulas controle e as tratadas com
H2O2 (0; 2,5;5,0;7,5;10 mM) no tempo total de 48 h. Sintomas de escurecimento da
raiz e manchas cloróticas foram observados entre as concentrações de 5,0 e 7,5
mM, enquanto as tratadas com 10 mM de H2O2 apresentaram-se similares as
controle com uma diferenciada expansão foliar.
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O nível de peroxidação de lipídeos variou consideravelmente entre os
tratamentos, sendo este maior nas plântulas tratadas com 7,5 mM de H2O2 e menor
nas plântulas tratadas com 2,5 mM, quando comparadas as plântulas controle. Os
tratamentos de 5,0 e 10 mM apresentaram um nível de peroxidação semelhante às
plântulas controle (Figura 15A).
Os conteúdos de H2O2 também foram bastante variáveis, sendo estes
mantidos em níveis semelhantes às plântulas controle, nos tratamentos com 7,5 e
10 mM de H2O2. Nas plântulas tratadas com 2,5 mM de H2O2, este conteúdo
aumentou significativamente quando comparado aos das plântulas controle,
enquanto uma diminuição em seus níveis nas plântulas tratadas com 5,0 mM de
H2O2 foi observada (Figura 15B).
Os níveis de proteínas solúveis totais foram inferiores nas plântulas tratadas
com H2O2 em todas as concentrações em relação às plântulas controle (Figura 16A).
A atividade de CAT foi significativamente induzida nas plântulas tratadas com 2,5
mM de H2O2, aumentando de maneira discreta nas plântulas tratadas com 5,0 e 7,5
mM de H2O2. Não foram observadas diferenças significativas na atividade da CAT
entre o tratamento com 10 mM H2O2 e as plântulas controle (Figura 16B).
Foi evidenciado um decréscimo na atividade da APX nos tratamentos com
5,0, 7,5 e 10 mM de H2O2. Entretanto, a atividade de APX foi mantida em um nível
aproximado ao das plântulas controle nas plantas submetidas a concentração 2,5
mM (Figura 17A). Já a atividade de SOD foi levemente induzida nos tratamentos
com 2,5, 5,0 e 7,5 mM de H2O2, diferentemente do tratamento com 10 mM de H2O2,
que não apresentou diferenças significativas (Figura 17B).
As análises de expressão demonstraram que a expressão da cAPX é
levemente induzida com 2,5 mM de H2O2, seguida de uma manutenção com 5,0 mM
de H2O2 e uma queda nos tratamentos com 7,5 e 10 mM de H2O2 quando
comparadas ao grupo controle (Figura 18A). Opostamente, uma diminuição na
expressão do mRNA da CAT foi observada em todos os tratamentos utilizados,
sendo esta mais significativa no tratamento com 7,5 mM de H2O2, em que esta
apresentou uma diminuição de 50% em relação ao grupo controle (Figura 18B).
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Figura 15 - (A) Conteúdo de TBARS - Peroxidação de lipídeos; (B) Conteúdo de
Peróxido de hidrogênio; em tecidos foliares de plântulas de feijão caupi nas
diferentes concentrações de H2O2 no tempo de 48 h. O grupo controle corresponde
ao tratamento com água destilada, seguido das plântulas tratadas com o H2O2 nas
concentrações de 2,5; 5,0; 7,5 e 10 mM. As médias e os desvios foram mensurados
a partir de três repetições para cada tratamento. O experimento foi realizado 2
vezes.

58

A

B

Figura 16 – (A) Proteínas solúveis totais; (B) Atividade de catalase (CAT); em tecidos
foliares de plântulas de feijão caupi nas diferentes concentrações de H2O2 no tempo
de 48 h. O grupo controle corresponde ao tratamento com água destilada, seguido
das plântulas tratadas com o H2O2 nas concentrações de 2,5; 5,0; 7,5 e 10 mM. As
médias e os desvios foram mensurados a partir de três repetições para cada
tratamento. O experimento foi realizado 2 vezes.
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Figura 17 – (A) Atividade de ascorbato peroxidase (APX); (B) Atividade de
superóxido dismutase (SOD); em tecidos foliares de plântulas de feijão caupi nas
diferentes concentrações de H2O2 no tempo de 48 h. O grupo controle corresponde
ao tratamento com água destilada, seguido das plântulas tratadas com o H2O2 nas
concentrações de 2,5; 5,0; 7,5 e 10 mM. As médias e os desvios foram mensurados
a partir de três repetições para cada tratamento. O experimento foi realizado 2
vezes.
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Figura 18 – Expressão relativa dos mRNAs mensageiros da (A) ascorbato
peroxidase citossólica (cAPX) e (B) catalase (CAT) em tecidos foliares de plântulas
de feijão caupi nas diferentes concentrações de H2O2 no tempo de 48 h. O grupo
controle corresponde ao tratamento com água destilada, seguido das plântulas
tratadas com o H2O2 nas concentrações de 2,5; 5,0; 7,5 e 10 mM. As médias e os
desvios foram mensurados a partir de três repetições para cada tratamento.
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4.3 Experimento III: Pré-tratamento com H2O2 associado a aplicação do
H2O2 e do 3-AT
Neste experimento, plântulas de feijão caupi foram pré tratadas por 24 horas
com H2O2 na concentração de 2,5 mM. Posteriormente estas plantas foram mantidas
por 48 horas sob o tratamento com 3-AT (5 mM), de maneira contínua ao H2O2 e
recuperadas a condição controle. As plântulas de feijão caupi apresentaram
sintomas semelhantes aos observados anteriormente, com manchas cloróticas nas
folhas e o escurecimento da raiz, nas submetidas ao H2O2 e ao 3-AT com 48 horas
após o pré-tratamento (Figura 19). Estes sintomas estiveram presentes nas
plântulas recuperadas de forma mais branda.
Como controle experimental, um grupo de plântulas foi mantido em H2O
destilada por tempo correspondente ao grupo do pré-tratamento inicial de 24 horas
com o H2O2. Estas plântulas foram nomeadas respectivamente como Controle 0 h e
Pré-tratadas (PT). Os resultados obtidos foram demonstrados na Tabela II.
Um discreto aumento foi observado no conteúdo de H2O2, acompanhado de
um incremento significativo na peroxidação de lipídeos nas plântulas pré-tratadas
quando comparadas as plântulas controle 0 h. O conteúdo de proteínas solúveis
totais foi menor nas plântulas tratadas, assim como a atividade de APX. De maneira
oposta, as atividades de CAT e SOD aumentaram nas plântulas pré-tratadas quando
comparadas ao grupo controle 0 h. De maneira contrastante, a expressão de CAT foi
fortemente induzida, sendo 4 vezes maior quando comparadas as plântulas controle,
enquanto que a expressão de APX diminui.
Após o pré-tratamento, as plântulas tratadas com 2,5 mM de H2O2 por 48 h
apresentaram uma diminuição no TBARS, enquanto que as plântulas recuperadas e
tratadas com o 3-AT não demonstraram diferenças significativas em seus níveis de
peroxidação quando comparadas ao grupo controle do mesmo tempo (Figura 20A).
O conteúdo de H2O2 não apresentou variação considerável entre as plântulas
tratadas com 48 h após PT, sendo evidenciado um aumento no tratamento com o 3AT,

quando

comparadas

ao

grupo

controle

(Figura

20B).
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Figura 19 – Aspecto visual das plântulas controle (0h e 48 horas), submetidas ao pré tratamento (PT) com o H2O2 por 24 horas,
tratadas com H2O2, 3-AT e recuperadas (Rec) 48 horas após o PT. As plântulas de feijão caupi apresentaram sintomas como
manchas cloróticas nas folhas e o escurecimento da raiz, nas submetidas ao H2O2 e ao 3-AT com 48 horas após o pré-tratamento.
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Tabela II- Análises de danos oxidativos, atividades enzimáticas e de expressão relativa no Exp III

Proteínas solúveis
totais
-1

CAT

APX
-1

(µmol H2O2 . min .
-1

(µmol H2O2 . min
-1

SOD
-1

TBARS

-1

(µmol MDA-TBA. g

-1

(UA min mg.

H2O2
1

mRNA CAT*

mRNA APX*

1,000

-1

(mg H2O2. g MS)

(mg Prot.g MS)

mg Prot )

Prot )

Prot )

MS)

Controle 0 h

448,810 ± 44,823

76,902 ± 7,043

21,105 ± 1,933

0,368 ± 0,027

26,161 ± 6,287

14,311 ± 1,670

1,000

Pré-tratamento

396,429 ± 36,475

124,608 ± 2,742

13,591 ± 0,950

0,450 ± 0,053

31,791 ± 1,601

15,081 ± 1,228

4,790 ±
1,161

*Os dados de expressão relativas foram normalizados em relação as plântulas Controle, no tempo de 0 h.

0,730 ± 0,117
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O conteúdo de proteínas solúveis totais foi mantido em níveis similares nas
plântulas tratadas com 2,5 mM de H2O2 após PT e diminuiu significativamente nas
plântulas recuperadas e tratadas com o 3-AT, quando comparadas as plântulas
controle do mesmo tempo (Figura 21A). As atividades de CAT (Figura 21B) e APX
(Figura 22A) foram significativamente induzidas nas plântulas tratadas com 2,5 mM
de H2O2, enquanto que foram mantidas em níveis similares as plântulas controle nos
demais tratamentos (Recuperadas e 3-AT).
A mesma tendência de queda na atividade de CAT nas plântulas tratadas
com o 3-AT foi observada, embora em uma menor intensidade. De maneira
semelhante, ocorreu uma queda na atividade de SOD (Figura 22B) nas plântulas
tratadas com o 3-AT, enquanto que esta foi significativamente induzida nas plântulas
recuperadas e mantidas a níveis similares nas tratadas com o 2,5 mM de H2O2
quando comparadas as plântulas controle.
A expressão de APX foi significativamente induzida nas plântulas tratadas
com 2,5 mM de H2O2, enquanto se manteve em níveis similares nas plântulas
recuperadas e tratadas com o 3-AT quando comparadas as plântulas controle do
mesmo tempo (Figura 23A). Diferentemente, a expressão de CAT foi induzida nas
plântulas recuperadas e diminuíram nas plântulas tratadas com o H2O2 e com o 3-AT
quando comparadas as plântulas controle (Figura 23B).

65

A

B

Figura 20 - (A) Conteúdo de TBARS - Peroxidação de lipídeos; (B) Conteúdo de
Peróxido de hidrogênio; em tecidos foliares de plântulas de feijão caupi submetidas
aos tratamentos com H2O2 e o 3-AT, e recuperação a condição controles 48 h após
o pré-tratamento. O grupo controle corresponde ao tratamento com água destilada,
seguido das plântulas tratadas com 2,5 mM de H2O2, recuperadas (Rec) e mantidas
com o 3-AT. As médias e os desvios foram efetivados a partir de três repetições para
cada tratamento.
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A

B

Figura 21 – (A) Proteínas solúveis totais; (B) Atividade de catalase (CAT); em tecidos
foliares de plântulas de feijão caupi submetidas aos tratamentos com H2O2 e o 3-AT,
e recuperação a condição controles 48 h após o pré-tratamento. O grupo controle
corresponde ao tratamento com água destilada, seguido das plântulas tratadas com
2,5 mM de H2O2, recuperadas (Rec) e mantidas com o 3-AT. As médias e os desvios
foram efetivados a partir de três repetições para cada tratamento.
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B

Figura 22 – (A) Atividade de ascorbato peroxidase (APX); (B) Atividade superóxido
dismutase (SOD); em tecidos foliares de plântulas de feijão caupi submetidas aos
tratamentos com H2O2 e o 3-AT, e recuperação a condição controles 48 h após o
pré-tratamento. O grupo controle corresponde ao tratamento com água destilada,
seguido das plântulas tratadas com 2,5 mM de H2O2, recuperadas (Rec) e mantidas
com o 3-AT. As médias e os desvios foram efetivados a partir de três repetições para
cada tratamento.
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B

Figura 23 - Expressão relativa dos mRNAs mensageiros da catalase (CAT) e da
ascorbato peroxidase (APX) em tecidos foliares de plântulas de feijão caupi
submetidas aos tratamentos com H2O2 e o 3-AT, e recuperação a condição controles
48 h após o pré-tratamento. O grupo controle corresponde ao tratamento com água
destilada, seguido das plântulas tratadas com 2,5 mM de H2O2, recuperadas (Rec) e
mantidas com o 3-AT. As médias e os desvios foram efetivados a partir de três
repetições para cada tratamento.
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5. DISCUSSÃO

Diversas pesquisas têm sido realizadas para demonstrar a importância dos
mecanismos antioxidantes na defesa e no crescimento dos vegetais, através da
utilização de plantas transgênicas, tratamentos com inibidores específicos ou
indutores de produção de EROS. Neste trabalho foi demonstrado que a aplicação do
composto 3-AT no sistema radicular em plântulas de feijão caupi provoca uma
acentuada inibição na atividade de CAT nos tecidos foliares. Esta inibição aumentou
consideravelmente durante o tempo de tratamento, chegando a aproximadamente
70% nas plântulas tratadas por 48 horas com o inibidor quando comparadas as
plântulas controles (Figura 11B).
De maneira semelhante, acentuadas inibições na atividade de CAT foram
observadas em plantas adultas de feijão caupi por LIMA (2007) e em plantas de
fumo por GECHEV et al. (2002), quando o inibidor 3-AT era pulverizado de maneira
exógena nos tecidos foliares. No entanto, ainda não foi relatado na literatura estudos
que comprovem o efeito sistêmico ocasionado por este inibidor, embora já tenha
sido confirmada a sua capacidade de translocação via apoplasto e simplasto, bem
como a sua absorção por sementes em processo de germinação (VENCILL, 2002
apud SOLTANI et al., 2008) ou através de folhas e raízes submetidas a aplicação do
composto de maneira direta ou no meio de crescimento (GECHEV; HILLE, 2005;
SOLTANI et al., 2008).
VIVEKANANDAM; GNANAM (1975) e HEIM; LARRINUA (1989) já relatavam
que a ação do 3-AT na inibição da biossíntese de novos pigmentos ocorria
principalmente em tecidos jovens em desenvolvimento, de maneira semelhante aos
encontrados neste trabalho. Portanto, os sintomas de manchas cloróticas nas folhas,
confirmam a influência deste inibidor na síntese de pigmentos como clorofilas e
carotenoides, já relatados de maneira semelhante em plantas de fumo por GECHEV
et al. (2002;2005) e por LIMA (2007) em plantas de feijão caupi.
Embora estudos com o 3-AT tenham demonstrado sua influência em outros
processos metabólicos em plantas, como síntese de clorofila (PYFROM et al., 1957;
SUND et al., 1960) e no metabolismo de histidina, purina e seus derivados
(NAYLOR, 1964), sabe-se que estes efeitos são resultantes principalmente da
desestabilização da homeostase redox da célula vegetal ocasionada pela ausência
de CAT (GECHEV et al., 2002; HILTON, 1969; LIMA, 2007; MHAMDI et al., 2010;
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SIEGEL; GENTILE, 1966).
A CAT é um das principais enzimas removedoras do H2O2 na célula vegetal,
removendo principalmente o H2O2 gerado nos peroxissomos, principalmente durante
a fotorrespiração (LUNA et al., 2005; GILL; TUTEJA, 2010; JALEEL et al., 2009;
KARUPANNAPANDIAN et al., 2011). Esta enzima se destaca devido a sua alta
processividade (GARA et al., 2010; GILL; TUTEJA, 2010; TAYEFI-NASRABADI et
al., 2011), bem como pela ausência de um redutor necessário a realização de sua
atividade catalítica, diferentemente de outras enzimas antioxidantes (MHAMDI et al.,
2010).
Dessa forma, a inibição de CAT tem como principal consequência um
acúmulo acentuado no conteúdo do H2O2 celular (MHAMDI et al., 2010; NEILL et al.,
2002; QUEVAL et al., 2008). Isto foi demonstrado no experimento I, durante o tempo
de tratamento, em que as plântulas tratadas por 36 h com o 3-AT apresentaram uma
elevada inibição de CAT (Figura 11B) associada a um aumento significativo no
conteúdo de H2O2 (Figura 10B) quando comparadas as plântulas controles do
mesmo tempo. No entanto, este aumento no conteúdo de H2O2 não foi observado
nas plântulas tratadas por 48 h com o inibidor, possivelmente em consequência da
ativação de outros mecanismos eliminadores desta ERO.
Associado ao aumento do H2O2, um aumento significativo da peroxidação
dos lipídeos foi observado nas plântulas tratadas por 36 h com o inibidor (Figura
10A). Esta indução por meio das EROS em condições estressantes para a célula já
é bem conhecida (GILL; TUTEJA, 2010; ZHOU et al., 2011), e tem como um dos
produtos o malonildialdeído (MDA), que pode ter sua concentração estimada por
meio do método de TBARS. Este resultado está de acordo com os observados em
plantas de feijão caupi (LIMA, 2007), fumo (GECHEV et al., 2005) e em discos
foliares de tomateiro (MITTOVA et al., 2003) tratados com o 3-AT.
Em detrimento disto, a inibição de CAT é concomitantemente acompanhada
por uma indução na atividade de APX (Figura 24), sendo esta também significativa
no tempo de 36 h (Figura 12A). Estes dados evidenciam a importância da
redundância do sistema antioxidante vegetal, como forma de prevenir o acúmulo de
ROS e os consequentes danos oxidativos. No entanto, a indução na atividade de
APX não foi suficiente para superar os danos ocasionados pelo acúmulo de H2O2, já
demonstrados pelo aumento do indicador TBARS (Figura 10A). É importante
ressaltar também que, devido ao procedimento de extração utilizado neste trabalho,
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a atividade da APX mensurada é predominantemente proveniente do citoplasma, da
cAPX. Portanto, aumentos da atividade da APX em compartimento como
cloroplastos e mitocôndria podem ter sido subestimados.
Plantas com a CAT ausente também demonstraram um acréscimo
significativo na atividade de APX, como já relatado por LIMA (2007) em plantas
adultas de feijão caupi e em plantas de fumo (GECHEV et al., 2005) tratadas com o
3-AT, assim como em plantas de fumo deficientes em CAT (WILLEKENS et al.,
1997; RIZHSKY et al., 2002).
De forma semelhante, estudos com plantas de fumo deficientes em APX
demonstraram uma indução na atividade de CAT e SOD como forma de compensar
a ausência deste antioxidante enzimático (ROSA et al., 2010; RIZHSKY et al., 2002;
BONIFACIO et al., 2010). A SOD constitui outra importante enzima antioxidante
como barreira inicial contra o estresse oxidativo (ALSCHER et al., 2002; BROU et
al., 2010; GILL;TUTEJA, 2010). No entanto, uma tendência de redução na atividade
de SOD (Figura 12B) foi observada ao decorrer do tempo de tratamento, associado
ao aumento da inibição de CAT. Em contraste, a atividade desta enzima foi induzida
nos experimentos realizados com o mesmo inibidor em plantas adultas de feijão
caupi por LIMA (2007), embora de maneira discreta.
Análises de expressão relativa também foram realizadas, sendo estas
calculadas em relação às plântulas controles equivalentes a cada tempo de
tratamento. Dessa forma, foi demonstrado que a aplicação do composto 3-AT no
tecido radicular também desencadeia modificações no padrão de expressão do gene
da CAT, fazendo com esta seja induzida significativamente com 12 horas de
tratamento, aumentando cerca de 2,5 vezes.
A indução dos mRNAs da CAT em 12 horas, reflete uma possível sinalização
sistêmica proveniente dos tecidos radiculares, como forma de evitar a acentuada
inibição na atividade da CAT em outros tecidos da planta. O aumento na expressão
em 12 horas, pode ter sido compensado em termos de número de enzimas ativas,
com uma menor translocação do inibidor até a parte aérea durante as primeiras
horas de tratamento (Figura 11B). Com o passar do tempo, a contínua exposição
dos tecidos radiculares ao inibidor, pode ter levado a sua translocação máxima, o
que pode explicar a estabilização da inibição da atividade da CAT nas plântulas
tratadas em 36 e 48 h, mantendo-se na faixa 30% da atividade observada nas
plântulas controle.
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Figura 24 – Gráfico representando a diminuição na atividade de catalase (CAT) e o
concomitante aumento na atividade da ascorbato peroxidase (APX) no experimento I
em tecidos foliares de plântulas de feijão caupi submetidas ao tratamento com o 3AT (5 mM) no tempo em horas. As atividades foram demonstradas na base de
proteínas e em função do consumo de H2O2.

A ausência de um aumento na peroxidação de lipídeos com 12 horas de
tratamento confirmam as evidências de que a indução nos transcritos de CAT estaria
promovendo uma manutenção basal desta enzima, de forma a evitar os danos
oxidativos aos tecidos foliares, mesmo com o aumento paralelo no conteúdo de
H2O2 neste tempo. De maneira contrastante, a expressão da cAPX não apresenta
alterações significativas, mantendo níveis inferiores aos das plântulas controles, com
uma leve tendência de diminuição durante o tempo de tratamento (Figura 13). Esses
resultados corroboram com a afirmação de ROSA e colaboradores (2010), que a
cAPX apresenta uma manutenção em seu nível de expressão, que se altera como
resultado da percepção de estresses ambientais, e assim participar da modulação
da expressão gênica de outros produtos antioxidantes, de forma a manter a
homeostase redox.
Por fim, os resultados obtidos neste experimento foram agrupados no gráfico
abaixo (Figura 25), que demonstram a variação das atividades da CAT e APX, bem
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como os níveis de expressão destas enzimas em associação ao conteúdo do H2O2.
Estes resultados foram expressos de maneira relativa ao grupo controle equivalente
a cada tempo de tratamento.
Neste gráfico, é possível observar uma estreita associação entre as
atividades da APX e a variação dos conteúdos de H2O2 durante o tempo de
tratamento, demonstrando a alta afinidade que esta enzima possui pela variação nos
níveis desta ERO (GARA et al., 2010; GILL; TUTEJA, 2010). Este resultado é um
forte indicador de que a atividade da cAPX é extremamente importante na regulação
da resposta antioxidante da célula vegetal, provavelmente atuando como um sensor
da concentração de H2O2 no citoplasma, como propôs DAVLETOVA et al. (2005).
Isto explicaria também as menores variações na sua expressão.
Assim como a atividade da APX, o nível de expressão do mRNA da CAT
variou de maneira direta as modificações nos conteúdos do H2O2 observadas,
sugerindo que esta ERO promova uma regulação na expressão do gene da CAT,
possivelmente via interferência em elementos de resposta ou fatores de transcrição.
Embora existam proposições acerca desta regulação, estas ainda não confirmadas
experimentalmente em espécies de leguminosas.
Diversos trabalhos têm demonstrado a função de algumas EROS, quando
aplicadas de maneira exógena, em promover uma ativação do sistema antioxidante
vegetal (KRESLAVSKI et al., 2012). Neste trabalho, plântulas de feijão caupi foram
submetidas ao tratamento com diferentes concentrações de H2O2 em seus tecidos
radiculares, para posteriores observações de seus efeitos nos tecidos foliares.
Por ser uma molécula pequena e relativamente móvel, inclusive por meio das
aquaporinas (BIENERT et al., 2006), o H2O2 possui um grande potencial em carrear
informações entre os diferentes compartimentos celulares (PETROV; BREUSEGEM,
2012). Além disso, sua estabilidade e tempo de meia vida são superiores aos de
outras EROS, o que é determinante para o seu envolvimento nos diferentes
mecanismos de sinalização nas células vegetais (MOSKOVA et al., 2008;
PETROV;BREUSEGEM, 2012).

74

CAT x APX x H2O2
H2O2
CAT
APX
mRNA CAT
mRNA APX

3,0
2,5

f (controle)

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

12 h

24 h

36 h

48 h

Tempo

Figura 25 – Gráfico demonstrando o conteúdo de H2O2, as atividades das enzimas
CAT e APX e os resultados de expressão gênica para o mRNA da CAT e da cAPX,
obtidos em relação às plântulas controles de cada tempo no experimento I.
Na literatura, foram descritos uma variedade de processos metabólicos
sinalizados pelo H2O2, como por exemplo, o desenvolvimento radicular, a
diferenciação e lignificação do xilema, o afrouxamento da parede celular, o controle
estomático,

ciclo

celular

e

senescência

(CHEESEMAN,

2007;

PETROV;

BREUSEGEM, 2012; QUAN et al., 2008). Neste trabalho, foi demonstrado um
possível envolvimento do H2O2 no crescimento celular, evidenciado pela expansão
foliar observada visualmente nas plântulas tratadas com 10 mM de H2O2.
No entanto, o H2O2 possui um conhecido papel duplo em plantas, atuando em
baixas concentrações como um mensageiro secundário envolvido na sinalização
contra vários estresses abióticos, enquanto que em altas concentrações,
desencadeia uma condição de estresse oxidativo (NEILL et al., 2002; CAVALCANTI
et al., 2007; MOSKOVA et al., 2008). Dessa forma, os efeitos biológicos do H2O2
dependem principalmente de sua concentração na célula, como também dos seus
sítios de produção e do estágio de desenvolvimento da planta (PETROV;
BREUSEGEM, 2012).
A atuação do H2O2 na promoção de danos oxidativos a célula vegetal foi
demonstrada nas plântulas tratadas com 5,0 e 7,5 mM de H2O2, que apresentaram
um acentuado escurecimento radicular, acompanhado de um aparecimento de
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manchas cloróticas em seus tecidos foliares e um aumento na peroxidação de
lipídeos (Figura 15A). Estes resultados, no entanto, não puderam ser diretamente
correlacionados aos conteúdos de H2O2 celular, que variaram consideravelmente
entre os tratamentos, sendo significativamente menor nas plântulas tratadas na
concentração de 5 mM.
Diferentemente ao observado nas plântulas tratadas com as maiores
concentrações de H2O2 utilizadas neste trabalho, uma diminuição significativa nos
níveis de TBARS para as plântulas tratadas com 2,5 mM de H2O2 foi observada,
sendo esta relacionada diretamente a uma maior ativação dos sistemas
removedores de H2O2, como a CAT (Figura 16B), a APX (Figura 17A) e a SOD
(Figura 17B) que aumentaram significativamente nesta concentração.
Resultados similares foram obtidos em estudos envolvendo a aplicação do
H2O2 em baixas concentrações, como demonstrado em plantas de Phaseolus
vulgaris L. submetidas à aplicação de 1 mM de H2O2 no meio de crescimento, que
apresentaram uma significante indução dos sistemas antioxidantes da CAT, APX e
SOD (LIU et al., 2012). Diminuições nos níveis de peroxidação de lipídeos também
foram observadas em plantas de trigo tratadas com 0,5 mM de H2O2 (CHEN et al.,
2009).
O aumento das principais enzimas antioxidantes na concentração de 2,5 mM,
provavelmente contribuiu para a diminuição dos danos oxidativos observadas,
mesmo com conteúdo de peróxido de hidrogênio se apresentando elevado.
Resultados semelhantes foram observados em plantas de ervilhas tratadas com o
H2O2 nesta mesma concentração (MOSKOVA et al., 2009).
Nos demais tratamentos, a atividade da CAT foi mantida em níveis similares
aos das plântulas controles, enquanto a atividade da APX diminuiu de maneira
significativa nos tratamentos com 5,0, 7,5 e 10 mM de H2O2. Contrariamente, uma
indução na atividade desta enzima em plantas de fumo (GECHEV et al., 2002) e em
plântulas ervilha (BARBA-ESPIN et al., 2010) foi observada. Diferentemente, a
atividade de SOD foi também induzida nas plântulas tratadas com 5,0 e 7,5 mM de
H2O2 quando comparadas as plântulas controle, e manteve níveis aproximados aos
das plântulas controles na concentração de 10 mM.
Os resultados obtidos neste experimento demonstram a complexidade dos
mecanismos de sinalização envolvidos nas respostas vegetais a pequenas
modificações nos níveis de H2O2 celular, sendo estes dependentes de vários fatores,
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como uma síntese regulada desta ERO, da presença de respostas e alvos celulares
específicos, além do controle eficiente de seus mecanismos de remoção (NEILL et
al., 2002; GECHEV et al., 2005) e translocação (BIENERT et al., 2006).
A concentração de 2,5 mM de H2O2 foi também determinante para promover
uma indução significativa da expressão da cAPX e para uma manutenção da
expressão da CAT. No entanto, concentrações elevadas de H2O2 levam a uma
diminuição

na

expressão

dos

mRNAs

destas

enzimas,

chegando

a

aproximadamente 50% para o gene da cAPX nas plântulas tratadas com 10 mM de
H2O2. Uma indução na expressão da APX, com o aumento da concentração de
H2O2, foi diferentemente observada em plântulas de ervilha (BARBA-ESPIN et al.,
2010).
Os resultados obtidos neste experimento foram agrupados em um gráfico
único, semelhante ao demonstrado para o experimento I (Figura 26). A partir de sua
análise, foi possível observar uma variação nas atividades da APX e na expressão
dos mRNAs da CAT de maneira intimamente relacionada às modificações nos
conteúdos de H2O2, principalmente nas concentrações de 2,5 e 5,0 Mm de H2O2,
corroborando com os resultados obtidos no experimento I. No entanto, esta relação
para o gene da CAT não foi observada nos tratamentos com concentrações de 7,5 e
10 mM.
O tratamento com 2,5 mM de H2O2, portanto, foi o único que desencadeou
uma manutenção na atividade da APX, associado a uma indução nas atividades de
CAT e SOD, o que reforça a hipótese de que esta concentração, dentre as testadas,
contribui para uma indução/manutenção (priming) dos principais mecanismos
enzimáticos de remoção de ERO, associada a uma redução nos danos oxidativos
aos lipídeos de membrana e uma indução na expressão gênica nos tecidos foliares,
mesmo quando aplicada no sistema radicular.
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Figura 26 – Gráfico demonstrando o conteúdo de H2O2, as atividades das enzimas
CAT e APX e os resultados de expressão gênica para o mRNA da CAT e da cAPX,
obtidos em relação às plântulas controles de cada tempo no experimento II.
No experimento III, plântulas de feijão caupi foram inicialmente pré-tratadas
por 24 horas com o H2O2 na concentração de 2,5 mM. Posteriormente, as plântulas
pré-tratadas submetidas a diferentes tratamentos, com a aplicação contínua do
H2O2, ao inibidor de CAT (5 mM) e recuperadas as condições das plântulas
controles.
Diversos trabalhos utilizaram o pré-tratamento com H2O2 para demonstrar a
importância desta molécula na indução da defesa vegetal contra uma posterior
condição de estresse (ISHIBASHI et al., 2011; LI et al., 2010; MOSKOVA et al.,
2008; QUAN et al., 2008; YANG et al., 2009). Como exemplo, foi demonstrado por
GECHEV et al. (2002) que plantas de fumo eram mais tolerantes ao estresse
oxidativo gerado por alta luminosidade ou ao inibidor de catalase 3-AT quando prétratadas com o H2O2.
De tal forma, o pré-tratamento com o H2O2 foi estudado em diversas
espécies vegetais, como por exemplo, em sementes de trigo (FEDINA et al., 2009),
em plantas de milho (AZEVEDO NETO et al., 2005), e plantas jovens de ervilha
associadas ao tratamento posterior com o herbicida Metil-violgênio (Paraquat®)
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(MOSKOVA et al., 2009), objetivando tornar essas plantas mais resistentes aos
estresses ambientais.
De maneira semelhante ao experimento II, foi observada uma diminuição na
peroxidação de lipídeos (Figura 20A) nas plântulas mantidas sob o tratamento com
2,5 mM de H2O2 após 48 horas de pré-tratamento, justificada pela indução
concomitante das atividades da CAT e APX. Entretanto, o pré-tratamento não evitou
o aumento dos danos oxidativos ocasionados às plântulas recuperadas e tratadas
posteriormente com o 3-AT. Portanto, neste caso, a aplicação do H2O2 nos tecidos
radiculares não foi eficiente para promover uma indução dos mecanismos protetores
gerados por esta ROS, demonstrados pelo aumento significativo no conteúdo de
H2O2 e na peroxidação de lipídeos nas plântulas tratadas com o inibidor.
Interessantemente, foi observado um aumento significativo na expressão da
CAT nas plântulas recuperadas, enquanto que o gene da cAPX teve sua expressão
aumentada apenas nas plântulas tratadas com o H2O2. Trabalhos similares ainda
não foram demonstrados na literatura, o que reforça a importância do estudo da
complexa interação destas enzimas com o H2O2.
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6. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos neste trabalho confirmam a hipótese da existência de
uma complexa sinalização sistêmica em plântulas de feijão caupi, evidenciada pelas
modificações nos parâmetros oxidativos e nos níveis de seus principais
antioxidantes nos tecidos foliares, tanto com a utilização do inibidor da CAT, quanto
com a aplicação exógena do H2O2 em seus tecidos radiculares.
O tratamento com o 3-AT provoca uma acentuada inibição da CAT nos
tecidos foliares de feijão caupi, confirmando a existência de uma translocação deste
composto pelos tecidos vegetais. Além disso, foi demonstrado que a APX possui
uma variação de sua atividade em detrimento das modificações nos conteúdos de
H2O2. Entretanto, a expressão do mRNA da cAPX é mantida em níveis similares
com o tempo, tanto com a aplicação do H2O2 de maneira exógena, como também
durante a aplicação do composto 3-AT, o que indica a atuação deste gene como um
“sensor”, controlando a homeostase redox da célula vegetal.
O tratamento com o H2O2 promove uma indução dos mecanismos de defesa
antioxidantes da CAT e da APX, embora este não provoque uma maior proteção
para as plântulas tratadas adicionalmente com o 3-AT, evidenciando assim a
importância do sistema da CAT. Portanto, os resultados deste estudo indicam que
há uma provável diferença entre a sinalização e os efeitos provocados pela
exposição ao H2O2, que dependem diretamente de sua origem na célula.

80

7. REFERÊNCIAS

AHUJA, I.; VOS, R. C. H. DE; BONES, A. M.; HALL, R. D. Plant molecular stress
responses face climate change. Trends in plant science, v. 15, n. 12, p. 664-74,
dez 2010.
ALEXIEVA, V.; SERGIEV, I.; MAPELLI, S.; KARANOV, E. The effect of drought and
ultraviolet radiation on growth and stress markers in pea and wheat. Plant, Cell and
Environment, v. 24, n. 12, p. 1337-1344, dez 2001.
ALSCHER, R. G.; ERTURK, N.; HEATH, L. S. Role of superoxide dismutases
(SODs) in controlling oxidative stress in plants. Journal of experimental botany, v.
53, n. 372, p. 1331-41, maio 2002.
APEL, K.; HIRT, H. Reactive oxygen species: metabolism, oxidative stress, and
signal transduction. Annual review of plant biology, v. 55, p. 373-99, jan 2004.
ARORA, A.; SAIRAM, R. Oxidative stress and antioxidative system in plants.
Currente Science, v. 82, n. 10, 2002.
ASADA, K. Production and scavenging of reactive oxygen species in chloroplasts
and their functions. Plant Physiology, v. 141, n. 2, p. 391–396, 2006.
ASENSI-FABADO, M. A.; MUNNÉ-BOSCH, S. Vitamins in plants: occurrence,
biosynthesis and antioxidant function. Trends in plant science, v. 15, n. 10, p. 58292, out 2010.
AZEVEDO NETO, A. DE; PRISCO, J.; ENEASFILHO, J.; ROLIMMEDEIROS, J.;
GOMESFILHO, E. Hydrogen peroxide pre-treatment induces salt-stress acclimation
in maize plants. Journal of Plant Physiology, v. 162, n. 10, p. 1114-1122, 14 out
2005.
BAENA-GONZÁLEZ, E. Energy signaling in the regulation of gene expression during
stress. Molecular plant, v. 3, n. 2, p. 300-13, mar 2010.
BARBA-ESPIN, G.; DIAZ-VIVANCOS, P; CLEMENTE-MORENO, M. J. et al.
Interaction between hydrogen peroxide and plant hormones during germination and
the early growth of pea seedlings. Plant, cell & environment, v. 33, n. 6, p. 981-94,
jun 2010.
BARTELS, D.; SUNKAR, R. Drought and Salt Tolerance in Plants. Critical Reviews
in Plant Sciences, v. 24, n. 1, p. 23-58, 23 fev 2005.
BASU, S.; ROYCHOUDHURY, A.; SAHA, P. P.; SENGUPTA, D. N. Differential
antioxidative responses of indica rice cultivars to drought stress. Plant Growth
Regulation, v. 60, n. 1, p. 51-59, 1 nov 2009.

81

BEAUCHAMP, C.; FRIDOVICH, I. Superoxide dismutase: improved assays and an
assay applicable to acrylamide gels. Analytical Biochemistry, v. 44, n.1, p.276287.1971.
BHATTACHARJEE, S. Reactive oxygen species and oxidative burst: roles in stress,
senescence and signal transduction in plants. CURRENT SCIENCE-BANGALORE,
v. 89, n. 7, p. 1113-1121, 2005.
BIENERT, G. P., SCHJOERRING, J. K. e JAHN, T.P. Membrane transport of
hydrogen peroxide. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes, v. 1758,
n. 8, p.994-1003. 2006.
BLOKHINA, O. Antioxidants, Oxidative Damage and Oxygen Deprivation Stress: a
Review. Annals of Botany, v. 91, n. 2, p. 179-194, 1 jan 2003.
BONIFACIO, A.; MARTINS, M. O.; RIBEIRO, C. W. et al. Role of peroxidases in the
compensation of cytosolic ascorbate peroxidase knockdown in rice plants under
abiotic stress. Plant, cell & environment, v. 34, n. 10, p. 1705-22, 1 out 2011.
BRADFORD, M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram
quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical
Biochemistry, v. 72, n. 1-2, p. 248-254, 7 maio 1976.
BRASIL. Regras para análises de Sementes. Brasília: Mapa/ACS, 2009. 398 p.
BROU, Y. C.; ZÉZÉ, A.; DIOUF, O.; EYLETTERS, M. Water stress induces
overexpression of superoxide dismutases that contribute to the protection of cowpea
plants against oxidative stress. African Journal of Biotechnology, v. 6, n. 17, p.
1982-1986, 2010.
CAVALCANTI, F. R.; LIMA, J. P. M. S.; FERREIRA-SILVA, S. L.; VIÉGAS, R. A.;
SILVEIRA, JOAQUIM ALBENISIO GOMES. Roots and leaves display contrasting
oxidative response during salt stress and recovery in cowpea. Journal of plant
physiology, v. 164, n. 5, p. 591-600, maio 2007.
CAVALCANTI, F. R.; OLIVEIRA, J. T. A.; MARTINS-MIRANDA, A. S.; VIEGAS, R.
A.; SILVEIRA, JOAQUIM ALBENISIO GOMES. Superoxide dismutase, catalase and
peroxidase activities do not confer protection against oxidative damage in saltstressed cowpea leaves. New Phytologist, v. 163, n. 3, p. 563-571, set 2004.
CHEESEMAN, J. M. Hydrogen peroxide and plant stress: a challenging relationship.
Plant Stress, v. 1, n. 1, p. 4–15, 2007.
CHEN, X.-Y.; DING, X.; XU, S. et al. Endogenous hydrogen peroxide plays a positive
role in the upregulation of heme oxygenase and acclimation to oxidative stress in
wheat seedling leaves. Journal of integrative plant biology, v. 51, n. 10, p. 951-60,
out 2009.
CORPAS, F. J.; LETERRIER, M.; VALDERRAMA, R. et al. Nitric oxide imbalance
provokes a nitrosative response in plants under abiotic stress. Plant science : an

82

international journal of experimental plant biology, v. 181, n. 5, p. 604-11, nov
2011.
CRUZ DE CARVALHO, M. H. Drought stress and reactive oxygen species:
Production, scavenging and signaling. Plant signaling & behavior, v. 3, n. 3, p. 15665, mar 2008.
DAT, J.; VANDENABEELE, S.; VRANOVÁ, E. et al. Dual action of the active oxygen
species during plant stress responses. Cellular and molecular life sciences :
CMLS, v. 57, n. 5, p. 779-95, maio 2000.
DAVLETOVA, S.; RIZHSKY, L.; LIANG, H. et al. Cytosolic ascorbate peroxidase 1 is
a central component of the reactive oxygen gene network of Arabidopsis. The Plant
Cell Online, v. 17, n. 1, p. 268–281, 2005.
DEL LONGO, O. T.; GONZÁLES, C. A.; PASTORI, G. M.; TRIPPI, V. S. Antioxidant
defenses under hyperoxygenic and hyperosmotic conditions in leaves in two lines of
maize with differential sensitivity to drought. Plant Cell Physiology, v. 4, p. 10231028. 1993.
DEMIRAL, T.; TURKAN, I. Comparative lipid peroxidation, antioxidant defense
systems and proline content in roots of two rice cultivars differing in salt tolerance.
Environmental and Experimental Botany, v. 53, n. 3, p. 247-257, jun 2005.
DOWLING, D. K.; SIMMONS, L. W. Reactive oxygen species as universal
constraints in life-history evolution. Proceedings. Biological sciences / The Royal
Society, v. 276, n. 1663, p. 1737-45, 22. maio 2009.
DREW, B. & LEEUWENBURGH, C. Aging and the role of reactive nitrogen species.
Annals of New York Academy of Sciences. v. 959, p.66–81. 2002.
EHLERS, J. J. D.; HALL, A. E. Cowpea (Vigna unguiculata L. Walp.). Field Crops
Research, v. 53, n. 1-3, p. 187-204, jul 1997.
FAIZE, M.; BURGOS, L.; FAIZE, L. et al. Involvement of cytosolic ascorbate
peroxidase and Cu/Zn-superoxide dismutase for improved tolerance against drought
stress. Journal of experimental botany, v. 62, n. 8, p. 2599-613, maio 2011.
FEDINA, I. S.; NEDEVA, D.; ÇIÇEK, N. Pre-treatment with H2O2 induces salt
tolerance in Barley seedlings. Biologia Plantarum, v. 53, n. 2, p. 321-324, jul 2009.
FENG, H.; WANG, Y.; LI, H. et al. Salt stress-induced expression of rice AOX1a is
mediated through an accumulation of hydrogen peroxide. Biologia, v. 65, n. 5, p.
868-873, 12 ago 2010.
FERREIRA, D. F. Análises Estatísticas por meio do Sisvar para Windows versão 5.3.
45º Reunião anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria.
São Carlos, SP. Universidade Federal de São Carlos, 2000.

83

FORMAN, H. J.; MAIORINO, M.; URSINI, F. Signaling functions of reactive oxygen
species. Biochemistry, v. 49, n. 5, p. 835-42, 9 fev 2010.
FOYER, C. H.; SHIGEOKA, S. Understanding oxidative stress and antioxidant
functions to enhance photosynthesis. Plant physiology, v. 155, n. 1, p. 93-100, jan
2011.
FREINBICHLER, W.; COLIVICCHI, M. A; STEFANINI, C. et al. Highly reactive
oxygen species: detection, formation, and possible functions. Cellular and
molecular life sciences : CMLS, v. 68, n. 12, p. 2067-79, jun 2011.
FRUGOLI, J. A.; ZHONG, H. H., NUCCIO, M. L., MCCOURT, P.; MCPEEK, M. A.;
THOMAS, T. L.; MCCLUNG, C. L. Catalase is encoded by a multigene family in
Arabdopsis thaliana (L.) Heynh. Plant Physiology, v.112. 1996.
FUJITA, M.; FUJITA, Y.; NOUTOSHI, Y. et al. Crosstalk between abiotic and biotic
stress responses: a current view from the points of convergence in the stress
signaling networks. Current opinion in plant biology, v. 9, n. 4, p. 436-42, ago
2006.
GARA, L. DE; LOCATO, V.; DIPIERRO, S.; PINTO, M. C. DE. Redox homeostasis in
plants. The challenge of living with endogenous oxygen production. Respiratory
physiology & neurobiology, v. 173 Suppl, p. S13-9, 31 ago 2010.
GASPAR, T.; FRANCK, T.; BISBIS, B. Concepts in plant stress physiology.
Application to plant tissue cultures. Plant Growth Regulation, v. 37, n. C, p. 263285, 2002.
GECHEV, T.; GADJEV, I.; BREUSEGEM, F VAN; et al. Hydrogen peroxide protects
tobacco from oxidative stress by inducing a set of antioxidant enzymes. Cellular and
molecular life sciences : CMLS, v. 59, n. 4, p. 708-14, abr 2002.
GECHEV, T. S.; HILLE, J. Hydrogen peroxide as a signal controlling plant
programmed cell death. The Journal of cell biology, v. 168, n. 1, p. 17-20, 3 jan
2005.
GIANNOPOLITIS, C. N; RIES, S. K. Superoxide dismutases: I. Occurrence in Higher
Plants. Plant Phushiology., v. 59, n. 2, p. 309-314, 1977.
GILL, S. S.; TUTEJA, N. Reactive oxygen species and antioxidant machinery in
abiotic stress tolerance in crop plants. Plant physiology and biochemistry : PPB /
Société française de physiologie végétale, v. 48, n. 12, p. 909-30, dez 2010.
GIRAUD, E.; AKEN, O. VAN; UGGALLA, V.; WHELAN, J. REDOX regulation of
mitochondrial function in plants. Plant, cell & environment, v. 35, n. 2, p. 271-80,
fev 2012.
HALLIWELL, B. Reactive species and antioxidants. Redox biology is a fundamental
theme of aerobic life. Plant physiology, v. 141, n. 2, p. 312-22, jun 2006.

84

HAVIR, E. A. The in Vivo and in Vitro Inhibition of Catalase from Leaves of Nicotiana
sylvestris by 3-Amino-1,2,4-Triazole. Plant physiology, v. 99, n. 2, p. 533-7, jun
1992.
HEATH, R. L.; PACKER, L. Photoperoxidation in isolated chloroplasts. I. Kinetics and
stoichiometry of fatty acid peroxidation. Archives of biochemistry and biophysics,
v. 125, n. 1, p. 189-98, abr 1968.
HERNANDEZ, M.; FERNANDEZ-GARCIA, N.; DIAZ-VIVANCOS, PEDRO; OLMOS,
E. A different role for hydrogen peroxide and the antioxidative system under short
and long salt stress in Brassica oleracea roots. Journal of experimental botany, v.
61, n. 2, p. 521-35, jan 2010.
HILTON, J. Inhibitions of growth and metabolism by 3-amino-1, 2, 4-triazole
(amitrole). Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 17, n. 2, p. 182–198,
1969.
HIRAYAMA, T.; SHINOZAKI, K. Research on plant abiotic stress responses in the
post-genome era: past, present and future. The Plant journal : for cell and
molecular biology, v. 61, n. 6, p. 1041-52, mar 2010.
HUSSAIN, K.; NISAR, M. F.; MAJEED, A. et al. What molecular mechanism is
adapted by plants during salt stress tolerance? African Journal of Biotechnology,
v. 9, n. 4, p. 416–422, 2010.
ISHIBASHI, Y.; YAMAGUCHI, H.; YUASA, T. et al. Hydrogen peroxide spraying
alleviates drought stress in soybean plants. Journal of plant physiology, v. 168, n.
13, p. 1562-1567, 4 mar 2011.
JALEEL, C. A.; RIADH, K.; GOPI, R. et al. Antioxidant defense responses:
physiological plasticity in higher plants under abiotic constraints. Acta Physiologiae
Plantarum, v. 31, n. 3, p. 427-436, fev 2009.
JASPERS, P.; KANGASJÄRVI, J. Reactive oxygen species in abiotic stress
signaling. Physiologia plantarum, v. 138, n. 4, p. 405-13, abr 2010.
JUBANY-MARÍ, T.; PRINSEN, E.; MUNNÉ-BOSCH, S.; ALEGRE, L. The timing of
methyl jasmonate, hydrogen peroxide and ascorbate accumulation during water
deficit and subsequent recovery in the Mediterranean shrub Cistus albidus L.
Environmental and Experimental Botany, v. 69, n. 1, p. 47-55, set 2010.
KANGASJÄRVI, S.; LEPISTÖ, A.; HÄNNIKÄINEN, K. et al. Diverse roles for
chloroplast stromal and thylakoid-bound ascorbate peroxidases in plant stress
responses. The Biochemical journal, v. 412, n. 2, p. 275-85, 1 jun 2008.
KARUPPANAPANDIAN, T.; MOON, J. C.; KIM, C.; MANOHARAN, K.; KIM, W.
Reactive oxygen species in plants: their generation, signal transduction, and
scavenging mechanisms. Australian Journal of Crop Science, v. 5, n. 6, p. 709,
2011.

85

KRASENSKY, J.; JONAK, C. Drought, salt, and temperature stress-induced
metabolic rearrangements and regulatory networks. Journal of experimental
botany, v. 63, n. 4, p. 1593-608, fev 2012.
KRESLAVSKI, V. D.; LOS, D. A.; ALLAKHVERDIEV, S. I.; KUZNETSOV, V. V.
Signaling role of reactive oxygen species in plants under stress. Russian Journal of
Plant Physiology, v. 59, n. 2, p. 141-154, 26 fev 2012.
LARCHER, W. Ecofisiologia Vegetal. São Carlos, SP.: RiMa Artes e Texto. 2000
LEE, Y. P.; BAEK, K.-H.; LEE, H.-S. et al. Tobacco seeds simultaneously overexpressing Cu/Zn-superoxide dismutase and ascorbate peroxidase display enhanced
seed longevity and germination rates under stress conditions. Journal of
experimental botany, v. 61, n. 9, p. 2499-506, maio 2010.
LI, J.-T.; QIU, Z.-B.; ZHANG, X.-W.; WANG, L.-S. Exogenous hydrogen peroxide can
enhance tolerance of wheat seedlings to salt stress. Acta Physiologiae Plantarum,
v. 33, n. 3, p. 835-842, 21 set 2010.
LICHTNER, F. T. Amitrole Absorption by Bean (Phaseolus vulgaris L. cv `Red
Kidney’) Roots : Mechanism of Absorption. PLANT PHYSIOLOGY, v. 71, n. 2, p.
307-312, 1 fev 1983.
LIMA, J. P. M. S. Sincronia entre catalases e peroxidases de ascorbato na
proteção contra danos oxidativos em folhas de feijão caupi expostas aos
estresses salinos e hídricos. [S.l.]: Universidade Federal do Ceará (UFC), 2007.
LIU, Y.; WAN, Q.; WU, R. et al. Role of hydrogen peroxide in regulating glucose-6phosphate dehydrogenase activity under salt stress. Biologia Plantarum, v. 56, n. 2,
p. 313-320, 3 mar 2012.
LIVAK, K. J.; SCHMITTGEN, T. D. Analysis of relative gene expression data using
real-time quantitative PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) Method. Methods (San
Diego, Calif.), v. 25, n. 4, p. 402-8, dez 2001.
LUNA, C. M.; PASTORI, G. M.; DRISCOLL, S. et al. Drought controls on H2O2
accumulation, catalase (CAT) activity and CAT gene expression in wheat. Journal of
experimental botany, v. 56, n. 411, p. 417-23, jan 2005.
MAHAJAN, S.; TUTEJA, N. Cold, salinity and drought stresses: an overview.
Archives of Biochemistry and Biophysics, v. 444, n. 2, p. 139–158, dez 2005.
MAIA, J.; COSTA DE MACEDO, C.; VOIGT, E.; FREITAS, J. B. S.; SILVEIRA, J.A.G.
Antioxidative enzymatic protection in leaves of two contrasting cowpea cultivars
under salinity. Biologia Plantarum, v. 54, n. 1, p. 159–163, 2010.
MANCINI, A.; BUSCHINI, A.; RESTIVO, F. M.; ROSSI, C.; POLI, P. Oxidative stress
as DNA damage in different transgenic tobacco plants. Plant Science, v. 170, n. 4,
p. 845-852, abr 2006.

86

MARGOLIASH, E.; NOVOGRODSKY, A.; SCHEJTER, A. Irreversible reaction of 3amino-1:2:4-triazole and related inhibitors with the protein of catalase. The
Biochemical journal, v. 74, n. 1939, p. 339-48, fev 1960.
MAZZUCOTELLI, E.; MASTRANGELO, A. M.; CROSATTI, C. et al. Abiotic stress
response in plants: When post-transcriptional and post-translational regulations
control transcription. Plant Science, v. 174, n. 4, p. 420-431, abr 2008.
MHAMDI, A.; HAGER, J.; CHAOUCH, S. et al. Arabidopsis GLUTATHIONE
REDUCTASE1 plays a crucial role in leaf responses to intracellular hydrogen
peroxide and in ensuring appropriate gene expression through both salicylic acid and
jasmonic acid signaling pathways. Plant physiology, v. 153, n. 3, p. 1144-60, jul
2010.
MHAMDI, A.; QUEVAL, G.; CHAOUCH, S. et al. Catalase function in plants: a focus
on Arabidopsis mutants as stress-mimic models. Journal of experimental botany,
v. 61, n. 15, p. 4197-220, out 2010.
MILLER, G.; SHULAEV, V.; MITTLER, R. Reactive oxygen signaling and abiotic
stress. Physiologia plantarum, v. 133, n. 3, p. 481-9, jul 2008.
MILLER, G.; SUZUKI, N.; CIFTCI-YILMAZ, S.; MITTLER, R. Reactive oxygen
species homeostasis and signalling during drought and salinity stresses. Plant, cell
& environment, v. 33, n. 4, p. 453-67, abr 2010.
MITTLER, R. Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. Trends in plant
science, v. 7, n. 9, p. 405-410, set 2002.
MITTLER, R. Abiotic stress, the field environment and stress combination. Trends in
plant science, v. 11, n. 1, p. 15-9, jan 2006.
MITTLER, R.; VANDERAUWERA, S.; GOLLERY, M.; BREUSEGEM, FRANK VAN.
Reactive oxygen gene network of plants. Trends in plant science, v. 9, n. 10, p.
490-8, out 2004.
MITTOVA, V.; TAL, M.; VOLOKITA, M.; GUY, M. Up-regulation of the leaf
mitochondrial and peroxisomal antioxidative systems in response to salt-induced
oxidative stress in the wild salt-tolerant tomato species Lycopersicon pennellii. Plant,
cell & environment, v. 26, n. 6, p. 845-856, jun 2003.
MOSKOVA, I.; TODOROVA, D.; ALEXIEVA, VERA; et al. Effect of exogenous
hydrogen peroxide on enzymatic and nonenzymatic antioxidants in leaves of young
pea plants treated with paraquat. Plant Growth Regulation, v. 57, n. 2, p. 193-202,
18 out 2008.
MØLLER, I. M.; JENSEN, P. E.; HANSSON, A. Oxidative modifications to cellular
components in plants. Annual review of plant biology, v. 58, p. 459-81, jan 2007.
MØLLER, I. M.; SWEETLOVE, L. J. ROS signalling--specificity is required. Trends in
plant science, v. 15, n. 7, p. 370-4, jul 2010.

87

NAYLOR, A. W. Metabolism of Herbicides, Complexes of 3-Amino-1,2,4-triazole in
Plant Metabolism. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 12, n. 1, p. 2125, 1 jan 1964.
NEILL, S.; DESIKAN, R.; HANCOCK, J. Hydrogen peroxide signalling. Current
opinion in plant biology, v. 5, n. 5, p. 388-95, out 2002.
NEVES, A. L. R.; LACERDA, C. F.; TEIXEIRA, A. S.; COSTA, C. A. G.; GHEYI, H. R.
Monitoring soil coverage and yield of cowpea furrow irrigated with saline water.
Revista Ciência Agronômica, v. 41, n. 1, p. 59–66, 2010.
NOCTOR, G.; FOYER, C. H. ASCORBATE AND GLUTATHIONE: Keeping Active
Oxygen Under Control. Annual review of plant physiology and plant molecular
biology, v. 49, p. 249-279, jun 1998.
PARIDA, A. K.; DAS, A. B. Salt tolerance and salinity effects on plants: a review.
Ecotoxicology and environmental safety, v. 60, n. 3, p. 324-49, mar 2005.
PEIXOTO, P. H. P.; CAMBRAIA, J.; SANT’ANNA, R.; MOSQUIM, P. R.; MOREIRA,
M. A. Aluminum effects on lipid peroxidation and on the activities of enzymes of
oxidative metabolism in sorghum. Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal, v. 11,
n. 3, p. 137–143, 1999.
PETROV, V. D.; BREUSEGEM, FRANK VAN. Hydrogen peroxide-a central hub for
information flow in plant cells. AoB plants, v. 2012, p. pls014, jan 2012.
PILON, M.; RAVET, K.; TAPKEN, W. The biogenesis and physiological function of
chloroplast superoxide dismutases. Biochimica et biophysica acta, v. 1807, n. 8, p.
989-98, ago 2011.
POLIDOROS, A. N.; SCANDALIOS, J. G. Response of the Maize Catalases to Light.
Free Radical Biology and Medicine, v. 23, n. 3, p. 497-504, 1997.
POTTERS, G.; HOREMANS, N.; JANSEN, M. A K. The cellular redox state in plant
stress biology--a charging concept. Plant physiology and biochemistry : PPB /
Société française de physiologie végétale, v. 48, n. 5, p. 292-300, maio 2010.
PYFROM, H. T.; APPLEMAN, D.; HEIM, W. G. Catalase and Chlorophyll Depression
by 3-Amino-1,2,4-Triazole. Plant physiology, v. 32, n. 6, p. 674-6, nov 1957.
QUAN, L.-J.; ZHANG, B.; SHI, W.-W.; LI, H.-Y. Hydrogen peroxide in plants: a
versatile molecule of the reactive oxygen species network. Journal of integrative
plant biology, v. 50, n. 1, p. 2-18, jan 2008.
QUEVAL, G.; HAGER, J.; GAKIÈRE, B.; NOCTOR, G. Why are literature data for
H2O2 contents so variable? A discussion of potential difficulties in the quantitative
assay of leaf extracts. Journal of experimental botany, v. 59, n. 2, p. 135-46, jan
2008.

88

REDDY, A. R.; CHAITANYA, K. V.; VIVEKANANDAN, MUNUSAMY. Droughtinduced responses of photosynthesis and antioxidant metabolism in higher plants.
Journal of Plant Physiology, v. 161, n. 11, p. 1189-1202, nov 2004.
RIZHSKY, LUDMILA; HALLAK-HERR, E.; BREUSEGEM, FRANK VAN; et al. Double
antisense plants lacking ascorbate peroxidase and catalase are less sensitive to
oxidative stress than single antisense plants lacking ascorbate peroxidase or
catalase. The Plant journal : for cell and molecular biology, v. 32, n. 3, p. 329-42,
nov 2002.
ROSA, S. B.; CAVERZAN, A.; TEIXEIRA, FELIPE K; et al. Cytosolic APx knockdown
indicates an ambiguous redox responses in rice. Phytochemistry, v. 71, n. 5-6, p.
548-58, abr 2010.
SAMBROOK, J.; FRITSCH, E. F.; MANIATIS, T. Molecular cloning. A laboratory
manual. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, v. 3. 1989. 1021 p.
SECENJI, M.; HIDEG, E.; BEBES, A.; GYÖRGYEY, J. Transcriptional differences in
gene families of the ascorbate-glutathione cycle in wheat during mild water deficit.
Plant cell reports, v. 29, n. 1, p. 37-50, jan 2010.
SHAO, H.; CHU, L.; SHAO, M.; JALEEL, C. A.; MI, H. Higher plant antioxidants and
redox signaling under environmental stresses. Comptes rendus biologies, v. 331,
n. 6, p. 433-41, jun 2008.
SHAO, H.-B.; GUO, Q.-J.; CHU, L.-Y. et al. Understanding molecular mechanism of
higher plant plasticity under abiotic stress. Colloids and surfaces. B, Biointerfaces,
v. 54, n. 1, p. 37-45, jan 2007.
SHIGEOKA, S.; ISHIKAWA, T.; TAMOI, M. et al. Regulation and function of
ascorbate peroxidase isoenzymes. Journal of experimental botany, v. 53, n. 372,
p. 1305-19, maio 2002.
SIEGEL, J. N.; GENTILE, A. C. Effect of 3-amino-1,2,4-Triazole on histidine
metabolism in algae. Plant Physiology, v. 41, n. 4, p. 670-672, 1966.
SILVEIRA, J. DA; CARDOSO, B. DE B.; MELO, A. R. B. DE; VIÉGAS, R. A. SALTINDUCED DECREASE IN NITRATE UPTAKE AND ASSIMILATION IN COWPEA
PLANTS. Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal, v. 11, n. 2, p. 77-82, 1999.
SOLTANI, N.; SWANTON, C. J.; HAMILL, A. S.; VYN, J. D.; SIKKEMA, P. H. Effect
of amitrole and 2,4-D applied preplant and pre-emergence in soybean (Glycine max).
Weed Biology and Management, v. 8, n. 2, p. 139-144, jun 2008.
SUND, K. A.; PUTALA, E. C.; LITTLE, H. N. Phytotoxicity of Herbicides, Reduction of
3-Amino-1,2,4-triazole Phytotoxicity in Tomato Plants. Journal of Agricultural and
Food Chemistry, v. 8, n. 3, p. 210-212, 1 maio 1960.
TAIZ, L; ZIEGER, E. Plant Physiology. Sunderland: Sinauer Associates, v. 2004.

89

TAYEFI-NASRABADI, H.; DEHGHAN, G.; DAEIHASSANI, B.; MOVAFEGI, A.;
SAMADI, A. Some biochemical properties of catalase from safflower (Carthamus
tinctorius L. cv. M-CC-190). African Journal of Agricultural Research, v. 6, n. 23,
p. 5221-5226, 2011.
TEIXEIRA, FELIPE KARAM; MENEZES-BENAVENTE, L.; GALVÃO, V. C.; MARGIS,
R.; MARGIS-PINHEIRO, M. Rice ascorbate peroxidase gene family encodes
functionally diverse isoforms localized in different subcellular compartments. Planta,
v. 224, n. 2, p. 300-14, jul 2006.
TEIXEIRA, FELIPE KARAM; MENEZES-BENAVENTE, L.; MARGIS, R.; MARGISPINHEIRO, M. Analysis of the molecular evolutionary history of the ascorbate
peroxidase gene family: inferences from the rice genome. Journal of molecular
evolution, v. 59, n. 6, p. 761-70, dez 2004.
TORRES, M. A.; DANGL, J. L. Functions of the respiratory burst oxidase in biotic
interactions, abiotic stress and development. Current opinion in plant biology, v. 8,
n. 4, p. 397-403, ago 2005.
VENCILL W.K. Herbicide Handbook. Weed Science Society of America, Lawrence
8th ed., KS (2002).
VIJ, S.; TYAGI, A. K. Emerging trends in the functional genomics of the abiotic stress
response in crop plants. Plant biotechnology journal, v. 5, n. 3, p. 361-80, maio
2007.
VIVEKANANDAN, M; GNANAM, A. Studies on the mode of action of aminotriazole in
the induction of chlorosis. Plant physiology, v. 55, n. 3, p. 526-31, mar 1975.
VRANOVA, E. Signal transduction during oxidative stress. Journal of Experimental
Botany, v. 53, n. 372, p. 1227-1236, 15 maio 2002.
WAHID, A.; PERVEEN, M.; GELANI, S.; BASRA, S. M. A. Pretreatment of seed with
H2O2 improves salt tolerance of wheat seedlings by alleviation of oxidative damage
and expression of stress proteins. Journal of plant physiology, v. 164, n. 3, p. 28394, mar 2007.
WILLEKENS, H., CHAMNONGPOL, S., DAVEY, M., SCHRAUDNER, M.,
LANGEBARTELS, C., VAN MONTAGU, M., INZE, D. E VAN CAMP, W. Catalase is
a sink for H2O2 and is indispensable for stress defence in C3 plants EMBO Journal,
v.16, n.16, p.4806-4816. 1997.
XI, D.-M.; LIU, W.-S.; YANG, G.-D.; WU, C.-A.; ZHENG, C.-C. Seed-specific
overexpression of antioxidant genes in Arabidopsis enhances oxidative stress
tolerance during germination and early seedling growth. Plant biotechnology
journal, v. 8, n. 7, p. 796-806, set 2010.
YAMANE, K.; MITSUYA, S.; TANIGUCHI, M.; MIYAKE, H. Transcription Profi les of
Genes Encoding Catalase and Ascorbate Peroxidase in the Rice Leaf Tissues under
Salinity. Plant Production Science, v. 13, n. June 2009, p. 164-168, 2010.

90

YANG, S.; LAN, S.; GONG, M. Hydrogen peroxide-induced proline and metabolic
pathway of its accumulation in maize seedlings. JI of Plant Physiology, v. 166, n.
15, p. 1694-1699, 2009.
YORDANOV, I. T.; VELIKOVA, V.; TSONEV, T. Plant responses to drought,
acclimation, and stress tolerance. Photosynthetica, v. 38, n. 2, p. 171–186, 2000.
ZECHMANN, B.; STUMPE, M.; MAUCH, F. Immunocytochemical determination of
the subcellular distribution of ascorbate in plants. Planta, v. 233, n. 1, p. 1-12, jan
2011.
ZHAO, F. Y.; LIU, T.; XU, Z. J. Modified responses of root growth and reactive
oxygen species-scavenging system to combined salt and heat stress in transgenic
rice. Russian Journal of Plant Physiology, v. 57, n. 4, p. 518-525, 7 jul 2010.
ZHOU, L.; BOKHARI, S. A; DONG, C.-J.; LIU, J.-Y. Comparative proteomics analysis
of the root apoplasts of rice seedlings in response to hydrogen peroxide. PloS one,
v. 6, n. 2, p. e16723, jan 2011.
ZHOU, Y.; SHAO, H.-B. The responding relationship between plants and
environment is the essential principle for agricultural sustainable development on the
globe. Comptes rendus biologies, v. 331, n. 4, p. 321-8, abr 2008.

