
 

 AGP25, AGP26 e 

AGP27: a tríade de 

Proteínas 

Arabinogalactânicas 

envolvida na 

reprodução sexuada 

em A.thaliana  
Diana Filipa Viana Moreira 
Dissertação de Mestrado apresentada à 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto em  

Área Científica 

2018 

 

 A
G

P
2

5
, A

G
P

2
6
 e

 A
G

P
2

7
: a

 tría
d

e
 d

e
 P

ro
te

ín
a

s
 

A
ra

b
in

o
g

a
la

c
tâ

n
ic

a
s

 e
n

v
o

lv
id

a
 n

a
 re

p
ro

d
u

ç
ã

o
 

s
e
x
u

a
d

a
 e

m
 A

.th
a
lia

n
a

  

D
ia

n
a
 F

ilip
a
 V

ia
n
a
 M

o
re

ira
  

M
S

c
 

FCUP 

2018 

 

2.º 

CICLO 



AGP25, AGP26 e 

AGP27: a tríade de 

Proteínas 

Arabinogalactânicas 

envolvida na 

reprodução sexuada 

em A.thaliana  
 
Diana Filipa Viana Moreira  
Biologia Funcional e Biotecnologia de Plantas  

Departamento de Biologia 

2018 
 

Orientador  
Sílvia Coimbra , Professora, FCUP  

 

Orientador  
Tetsuya Higashiyama, Professor, Universidade de Nagoya  

 



Todas  as  correções  determinadas  

pelo júri, e só essas, foram efetuadas. 

 

O Presidente do Júri, 

 

 

 

 

 

Porto, ______/______/_________ 



FCUP 
AGP25, AGP26 e AGP27: a tríade de Proteínas Arabinogalactânicas envolvida na reprodução sexuada 

em A.thaliana 

I 

   

Agradecimentos  
Em primeiro lugar gostaria de agradecer à professora Drª. Sílvia Coimbra por me ter 

aceite no seu laboratório desde o meu 2ºano de licenciatura, por me ter permitido 

progredir durante estes anos. Desta forma, pude integrar o projeto SEXSEED,o qual 

se demonstrou ser uma oportunidade muito gratificante para mim. Muito obrigada por 

todo o encorajamento nos momentos de maior ansiedade. Finalmente, um 

agradecimento por todas as oportunidades, por acreditar em mim e no meu trabalho.  

Ao professor Dr. Tetsuya Higashiyama quero agradecer pela oportunidade de estar 

num dos melhores laboratórios da área e por toda a ajuda que me deu durante os 3 

meses que estive no Japão. Quero agradecer pois foi um grande enriquecimento 

pessoal e profissional que sobretudo, me permitiu aprender uma técnica nova que 

agora posso passar aos meus colegas de laboratório. Ao Dr. Hidenori Takeuchi 

agradeço toda a paciência que teve para me ensinar mesmo quando as coisas não 

corriam bem e por me ter ajudado a ser mais autonóma durante o meu trabalho. A 

todos os elementos do laboratório do professor Higashiyama um agradecimento 

especial por me terem recebido tão bem e por todas as festas e demonstrações de 

amizade. Espero um dia voltar para visitar todos, e todos os locais que não tive tempo 

de visitar no vosso lindo país.  

À Drª. Ana Marta Pereira (Marta :p) por tudo aquilo que me ensinou durante estes 

anos, por me ter ensinado o quão maravilhoso é este mundo de estudar a biologia das 

plantas e ainda por todo o carinho e amizade que perdurará para sempre. Obrigada 

por aturares todas as minhas frustrações e medos, e por teres sempre uma palavra de 

apoio e conselhos muito sábios. A ti devo o facto de me poder considerar uma 

“pequena cientista”. Obrigada por me ensinares que em ciência nem tudo é fácil, e que 

é preciso batalhar muito para se conseguir ter êxito e um grande agradecimento por 

todos os dias que me ajudaste no laboratório e por me incentivares a ser cada vez 

melhor. Gosto muito de ti! (Quero o Tomás na minha defesa :p) 

À Ana Lopes um obrigada do tamanho do mundo por toda a ajuda no laboratório 

(pelos favores que me fez, serei eternamente grata) e por todos os conselhos e 

incentivos para que eu fosse sempre melhor. E ainda, pelas conversas que ajudam a 

aliviar quando as coisas não correm como queremos e pelo companheirismo nos dias 

de trabalho porque tudo corre muito melhor quando nos ajudamos. É de realçar as 



FCUP 
AGP25, AGP26 e AGP27: a tríade de Proteínas Arabinogalactânicas envolvida na reprodução sexuada 

em A.thaliana 

II 

   

conversas parvas porque é bom sorrirmos de nós próprios e nós sabemos fazer isso 

. A todos os outros elementos do laboratório um grande obrigada por estarem 

sempre prontos a ajudar.  

Um agradecimento especial à Maria Ferreira, por me ter aturado durante 3 meses num 

país longínquo (Japão) e por toda a ajuda que me deu durante esse tempo (como 

procurar tubos no lixo :D). Obrigada por aturares o meu mau feitio (às vezes :p) e as 

minhas frustrações e por todas as panquecas e bolos :p Foi muito bom conhecer-te 

melhor durante estes meses e obrigada por todas as aventuras que vivemos, sem ti 

não teria sido a mesma coisa. E já sabes, para sempre um pouco japonesas.  

Às minhas colegas de mestrado Maria Martins e Bruna agradeço por me ouvirem e por 

estarem sempre prontas a ajudar. Por toda a cumplicidade e por aturarem os meus 

desabafos principalmente neste último ano. Maria, obrigada por me aturares todos os 

almoços :D Estes dois anos foram bem melhores ao vosso lado. Espero que 

continuemos juntas a partilhar os nossos sucessos   

Ao Luís, um obrigada por estares sempre comigo e me ouvires a falar de coisas 

chatas de biologia :D Principalmente, um obrigada por seres o meu grande apoio, e 

por me tornares uma pessoa cada vez mais feliz <3 Agradeço todo o apoio que me 

deste durante os 3 meses que tive fora, obrigada por me teres incentivado a aproveitar 

ao máximo e por enviares o teu carinho para o outro lado do mundo.  

Quero também agradecer às minhas amigas, Catarina Leal, Rute e Catarina Bessa um 

obrigada do tamanho do mundo por estarem sempre na minha vida e por a nossa 

amizade continuar independentemente de todos os obstáculos. Obrigada por aturarem 

os meus medos, e principalmente por me apoiarem em todas as minhas decisões <3. 

Catarina Leal, um agradecimento especial por teres passado comigo os 3 anos de 

licenciatura, por manteres a nossa amizade e por partilharmos o momento em que 

cada uma foi para lados distantes e opostos do mundo. Espero que continuemos 

juntas a celebrar todas as nossas conquistas   

À minha família por todo o apoio incondicional, e um agradecimento especial aos 

meus pais pelo esforço que fizeram que me permitiu estudar numa universidade e 

agora completar este capítulo da minha vida. E por todo o apoio e carinho, serei para 

sempre grata! Ao meu irmão (o mais chato do mundo) por apesar de ainda não 

perceber nada do que eu faço me ajudou a ter mais força para alcançar este objectivo, 



FCUP 
AGP25, AGP26 e AGP27: a tríade de Proteínas Arabinogalactânicas envolvida na reprodução sexuada 

em A.thaliana 

III 

   

pois quero que ele tenha um grande orgulho na sua irmã. Um dia, quando ele ler isto, 

quero que saiba que gosto muito dele apesar de me irritar 20x por dia :D 

 

  



FCUP 
AGP25, AGP26 e AGP27: a tríade de Proteínas Arabinogalactânicas envolvida na reprodução sexuada 

em A.thaliana 

IV 

   

Resumo 
O processo reprodutivo que leva à formação de sementes nas plantas com flor é um 

mecanismo complexo, envolvendo uma série de vias de sinalização com vários 

intervenientes bem descritos. As Proteínas Arabinogalactânicas (AGPs) são proteínas 

ricas em hidroxiprolina contendo uma alta proporção de carbohidratos, amplamente 

distribuídas no reino vegetal e presentes em todas as plantas terrestres. Há muito que 

se sugere que as AGPs desempenham papéis importantes na reprodução sexuada de 

plantas, no entanto, resta ainda descobrir as funções de um grande número destas 

moléculas. Neste trabalho, tentaremos desvendar os papéis de um subgrupo particular 

de AGPs: as AGP25, AGP26 e AGP27. Estas AGPs compartilham um alto nível de 

similaridade entre as suas sequências amino acídicas e podem desempenhar papéis 

redundantes na reprodução. A técnica de sequenciação de RNA revelou uma 

desregulação de algumas AGPs em plantas com mutações na histona desacetilase 19 

(hda19), nomeadamente as AGPs em estudo. As modificações das histonas, incluindo 

a acetilação e desacetilação, desempenham um papel importante na regulação 

epigenética da expressão génica e a HDA19 já demonstrou desempenhar um papel 

importante nos tecidos reprodutivos. AGP25 e AGP27 foram identificadas em tecidos 

reprodutivos de plantas e suas linhas mutantes foram analisadas, indicando um 

possível papel dessas glicoproteínas nas interações pólen-pistilo. Assim, para 

aumentar o nosso conhecimento sobre o papel deste grupo de AGPs, foi criada uma 

linha de plantas knock-down agp26, criada por RNA de interferência (RNAi). As 

plantas de agp26i não revelaram nenhum fenótipo visível e, dada a possibilidade de 

redundância foi criado um triplo mutante agp25agp26agp27. Este triplo mutante 

revelou defeitos na produção de flores, produção de sementes, orientação e 

crescimento do tubo polínico através dos tecidos femininos e, possivelmente, ao nível 

do alongamento celular. A caracterização de plantas triplo mutantes homozigóticas e 

homo-heterozigóticas revelou papéis importantes destas AGPs no processo 

reprodutivo de Arabidopsis. Os resultados obtidos não permitiram retirar conclusões 

sobre a regulação destas AGPs a nível epigenético pela HDA19, nem sobre o 

envolvimento destas durante as interações pólen-pistilo no mutante hda19. As linhas 

de mutantes individuais criadas por RNAi (knock-down) sob análise não revelaram um 

fenótipo visível, pelo que linhas knock-out foram criadas pela edição do genoma 

usando a poderosa técnica de CRISPR/Cas9. Em estudos futuros, o fenótipo dessas 

linhas será cuidadosamente analisado. Assim, pretende-se que este resultado futuro 
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juntamente com os resultados obtidos no presente trabalho, permitam, a longo prazo, 

melhorar o sucesso reprodutivo de Arabidopsis, culminando numa maior 

produção/qualidade das sementes, sendo estas características facilmente transferíveis 

para plantas com elevado interesse económico. 

Palavras-chave: A. thaliana, Reprodução sexuada, Interações pólen-pistilo, Proteínas 

Arabinogalactânicas, Histona Desacetilase 19, redundância genética, RNA de 

interferência,CRISPR/Cas9.  
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Abstract 
The reproductive process leading to seed formation in flowering plants is a complex 

mechanism, involving a series of signaling pathways with several well described 

players. Arabinogalactan Proteins (AGPs) are hydroxyproline-rich proteins containing a 

high proportion of carbohydrates, widely distributed in the plant kingdom and 

ubiquitously present in land plants. AGPs have long been suggested to play important 

roles in sexual plant reproduction, however, it remains to be discovered the functions of 

a large number of these molecules. In this work, we will try to unravel the roles of a 

particular subgroup of AGPs: AGP25, AGP26 and AGP27. These AGPs share a high 

level of similarity between their amino acidic sequences, and may play redundant roles 

in reproduction. The RNA sequencing technique revealed a deregulation of AGPs in 

histone deacetylase 19 (hda19) mutant plants, namely the particular AGPs under 

study. Histone modifications, including acetylation and deacetylation, play a major role 

in epigenetic regulation of gene expression and HDA19 was already shown to play an 

important role in reproductive tissues. AGP25 and AGP27 have been identified in plant 

reproductive tissues and its mutant lines analyzed, indicating a possible role for these 

glycoproteins in pollen-pistil interactions. Hence, to increase our knowledge about the 

role of this group of AGPs, an agp26 knock-down plant line was created and 

characterized by interference RNA (RNAi). agp26i plants revealed no visible phenotype 

and given the possibility of redundancy between these genes, a triple mutant 

agp25agp26agp27 was created. This triple mutant revealed defects in flower 

production, seed production, orientation and pollen tube growth through the female 

tissues and, possibly, at the level of cellular elongation. The characterization of triple 

mutant homozygous and homo-heterozygous plants for these genes revealed 

important roles for these AGPs in the reproductive process of Arabidopsis. The results 

obtained didn’t permit conclude that these AGPs are regulated at the epigenetic level 

by HDA19, neither the involvement of these AGPs during the pollen-pistil interactions in 

the hda19 mutant.The RNAi (knock down) single mutant lines under analyses, didn’t 

revealed a visible phenotype, so knock-out lines were generated by genome editing 

using the powerful CRISPR/Cas9 technique. In future studies, the phenotype of these 

lines will be carefully analyzed. So, we hope that this future results together with the 

results obtained in the present study will allow in the long term, to improve Arabidopsis 

reproductive success, culminating in a greater production/quality of the seeds, being 

these traits easily transferable into crop plants. 
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1. Introdução 

1.1. Reprodução sexuada de plantas 

O aparecimento de flores como unidades reprodutivas contribuiu substancialmente 

para o sucesso evolutivo das Angiospérmicas. Darwin descreveu a origem obscura 

das flores como um "mistério abominável" devido ao seu aparecimento repentino no 

registo fóssil (Crepet, 2000). O seu ciclo de vida é caracterizado por uma alternância 

de gerações, entre uma geração diploide constituída pelo esporófito e uma geração 

haploide, formada pelos gametófitos. Nos estames e nos óvulos formam-se dois tipos 

de esporos diferentes, através de divisões meióticas, os micrósporos e os 

megásporos, respetivamente. Estes esporos dividem-se mitoticamente e desenvolvem 

no seu interior os gametófitos, que têm como principal função a produção de gâmetas. 

A fusão dos dois gâmetas masculinos iguais, com os dois gâmetas femininos oosfera 

e célula central, estabelecem a nova geração esporofítica (diploide), completando 

assim o ciclo de vida da planta (Yadegari e Drews, 2004; Raven et al., 2005). 

A maior parte dos estudos em angiospérmicas são realizados em Arabidopsis thaliana, 

esta é uma pequena planta com flor da família Brassicaceae. Esta espécie possui 

diversas vantagens que a tornam importante para a investigação, nomeadamente um 

pequeno genoma corretamente sequenciado, um ciclo de vida rápido (cerca de 6 

semanas desde a germinação da semente até à sua maturação) e um grande número 

de linhas mutantes e recursos genómicos disponíveis. Um único indivíduo, sob 

condições ótimas, é capaz de produzir mais de 20 000 sementes em poucas semanas, 

revelando uma elevada fertilidade (Meinke, 1994). 

As angiospérmicas apresentam os óvulos encerrados dentro do ovário, no interior de 

um órgão específico: o carpelo. No óvulo de Arabidopsis thaliana está presente um 

único megasporócito que sofre meiose e produz quatro megásporos haploides, desses 

megásporos três degeneram, por Morte Celular Programa (MCP), e apenas um 

sobrevive, o megásporo funcional. Este, presente na zona da caláza, divide-se por três 

mitoses sucessivas formando uma estrutura com 8 núcleos - o gametófito feminino 

(GF) ou saco embrionário (Yadegari e Drews, 2004; Palanivelu e Tsukamoto, 2012). 

Assim, o gametófito feminino maduro é uma estrutura constituída por sete células e 8 

núcleos, um gametófito do tipo polygonum (Huang e Russell, 1992); na zona da caláza 

estão presentes três antípodas e na extremidade do micrópilo estão presentes três 

tipos de células diferentes: duas sinergídeas com um aparelho filiforme (invaginação 

complexa da parede celular das sinergídeas) acompanhadas pelos gâmetas 
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femininos, a oosfera, e na zona central o outro gâmeta feminino, a célula central com 

dois núcleos polares que se fundem antes da chegada do tubo polínico (TP) (Figura 

1B). Este tipo de GF é compartilhado por mais de 70% das plantas com flor 

(Maheshwari e Johri, 1950; Yadegari e Drews, 2004; Dresselhaus, 2006). 

No interior da antera, forma-se o gametófito masculino, também designado por grão de 

pólen ou microgametófito. O grão de pólen maduro é constituído inicialmente por duas 

células haploides: uma célula vegetativa e uma célula germinativa. A célula 

germinativa sofre mitose originando os dois gâmetas masculinos, esta mitose na 

maioria das plantas ocorre durante o crescimento do TP, em Arabidopsis ocorre ainda 

dentro da antera. A célula vegetativa forma o TP que transporta e liberta os gâmetas 

masculinos no interior do gametófito feminino (Figura1A) (McCormick, 1993; Lord e 

Russell, 2002; McCormick, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 1. Formação em detalhe dos gametófitos masculino e feminino em flores maduras. (A) As células mães dos 

grãos de pólen, localizadas dentro das anteras formam por meiose os micrósporos haploides durante a esporogénese. 

A esporogénese é seguida pela gametogénese, quando o grão de pólen maduro é formado, este contém a célula 

vegetativa e a célula germinativa que dá origem aos dois gâmetas masculinos. (B) A célula mãe dos megásporos está 

localizada por entre os tecidos nucelares do óvulo, após a meiose esta origina quatro megásporos haploides. Desses 

megásporos, apenas um sobrevive – o megásporo funcional- após três mitoses sucessivas este forma o gametófito 

feminino ou saco embrionário. Este contém no seu interior as sinergídeas, a célula central, a oosfera e três antípodas. 

ov-óvulo; pg-grão de pólen; pt – tubo polínico; st- estigma; pmc-célula mãe do pólen; mmc- célula mãe dos megásporos 

(megaesporócito); gc- célula germinativa; vc- célula vegetativa; sc- células espermáticas (gâmetas masculinos e tubo 

polínico); cc- célula central; ec- oosfera; sy- sinergídeas; aa- antípodas. (Retirado de (Pereira et al., 2016
a
)) 
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1.2. Dupla fecundação  

Uma característica das plantas com flor é a dupla fecundação, processo biológico 

único das angiospérmicas, através do qual um gâmeta masculino se funde com a 

oosfera para produzir o embrião enquanto o outro gâmeta se funde com a célula 

central para formar o endosperma, um tecido nutritivo fundamental para o 

desenvolvimento do embrião (Russell, 1992). Uma fecundação eficiente e bem-

sucedida é essencial para as plantas com flor, este processo pode ser limitado pelo 

tempo de fecundação e pela restrição na quantidade de água (Mizuta e Higashiyama, 

2018). 

Para que os gâmetas masculinos cheguem ao saco embrionário, é necessário que 

ocorram vários eventos, o que implica interações estreitamente reguladas entre os 

tecidos esporofíticos femininos e o gametófito masculino (Weterings e Russell, 2004; 

Pereira et al., 2014). Este processo inicia-se quando o grão de pólen maduro atinge as 

células estigmáticas e sendo compatível é reconhecido, adere às células do estigma e 

hidrata conduzindo à germinação do TP. O crescimento rápido e controlado do TP é 

garantido por uma série de comunicações e consequentes cascatas de sinalização 

que resultam em várias interações entre o TP e o tecidos esporofíticos e gametofíticos 

femininos. O TP transporta os dois gâmetas masculinos e cresce através das células 

do tecido reprodutivo feminino: células do estigma, do estilete e da matriz extracelular 

do tecido de transmissão (TT) (Yadegari e Drews, 2004) até receber sinais que o 

direcionam para o óvulo. Uma vez perto de um óvulo, o TP emerge do septo, continua 

a crescer na superfície do funículo (o pedúnculo que suporta o óvulo) e, finalmente, 

direciona-se abruptamente para a entrada do óvulo – o micrópilo - de forma muito 

precisa (Figura 2) (Hulskamp et al., 1995; Shimizu e Okada, 2000; Palanivelu e 

Preuss, 2006). 
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Figura 2. Representação esquemática do crescimento do tubo polínico através dos tecidos do pistilo até ao saco 

embrionário. (A) Representação esquemática de uma planta de Arabidopsis. (B) Na imagem é possível observar o 

interior de uma flor com mais detalhe. Aqui um grão de pólen presente no estigma germina um tubo polínico que cresce 

ao longo do estilete e tecido de transmissão. Perto de um óvulo, o tubo polínico sofre um redireccionamento abrupto e 

segue para a entrada do óvulo. (C) Quando o TP penetra no óvulo através de uma das sinergídeas o seu crescimento 

pára e liberta os gâmetas masculinos. st- estigma; sp-septo; pg- grão de pólen; pt- tubo polínico; sc- células 

estigmáticas; ov-óvulos; ch- calaza; v- vasculatura; tt- tecido de transmissão; i- tegumento; f-funículo. (Retirado de 

(Pereira et al., 2014)). 

Após atingir o micrópilo, o TP entra numa das sinergídeas junto ao aparelho filiforme 

num local de menor resistência e aí liberta os dois gâmetas masculinos. A sinergídea 

em que o TP entra degenera enquanto a outra, a sinergídea persistente, permanece 

intacta para depois entrar num processo de MCP (Higashiyama et al., 2001; 

Dresselhaus, 2006; Dresselhaus e Franklin-Tong, 2013). Por fim, os gâmetas 

masculinos fundem-se com os gâmetas femininos formando o embrião e o 

endosperma, e inicia-se o desenvolvimento da semente. 

Têm vindo a ser realizados estudos com o intuito de compreender a jornada do TP, a 

dupla fecundação e a sinalização inerente a este processo crucial das plantas com 

flor. Nomeadamente, estudos desenvolvidos sobre a sinalização por péptidos, em que 

várias subclasses de péptidos foram identificadas como intervenientes no 

reconhecimento do grão de pólen no estigma, no suporte e orientação do crescimento 

do TP, na atração do TP para o saco embrionário e na mediação de interações entre 

os gâmetas (Qu et al., 2015; Pereira et al., 2016a). 

No entanto, durante várias décadas de estudo deste fenómeno, outras proteínas têm 

vindo a revelar-se cruciais durante todas as fases da jornada do TP (Pereira et al., 

2016a). Assim, todos os detalhes conhecidos, inerentes aos mecanismos de 

sinalização durante este processo estão descritos na secção seguinte.  

1.3. Interações pólen-pistilo  

De uma forma geral, e de acordo com os mecanismos moleculares que regulam o 

crescimento e a atração do TP, todo o processo de direcionamento do TP pode ser 

dividido em duas fases: uma fase esporofítica, em que ocorre crescimento do TP 

inicialmente à superfície das papilas estigmáticas e, posteriormente, crescimento 

intercelular ao longo do estilete, de um modo independente do GF, e uma fase 

gametofítica, dependente de sinais produzidos pelo GF para conduzir o TP desde o 
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funículo até ao saco embrionário (Ray et al., 1997; Higashiyama et al., 2003; Pereira et 

al., 2016a).  

1.3.1. Interações grão de pólen-estigma – o início  

As primeiras interações acontecem entre o grão de pólen e as células estigmáticas e 

embora o gametófito masculino tenha grande responsabilidade em iniciar a 

germinação dos grãos de pólen compatíveis no estigma (Doucet et al., 2016), os 

tecidos femininos também são essenciais para o sucesso deste processo. No estigma 

de Arabidopsis thaliana existe uma subunidade exocítica complexa (Exo70A1) que é 

necessária para aceitar um grão de pólen compatível. Há um estudo que propõe que 

esta subunidade pode atuar na secreção polarizada das células estigmáticas para 

fornecer vesículas contendo aquaporinas melhorando a permeabilidade da água e 

permitindo a hidratação do pólen, bem como enzimas modificadoras da parede celular, 

para permitir o crescimento do TP através do estigma (Samuel et al., 2009). 

Outro estudo com mutantes com níveis reduzidos de fosfatidilinositol-4-fosfato (PI4P) 

no estigma, mostrou que o PI4P é essencial para este passo inicial da interação pólen-

estigma. Estes mutantes revelaram taxas mais lentas de hidratação dos grãos de 

pólen e defeitos na fertilidade materna devido a um nível mais alto de polinizações 

falhadas (Chapman e Goring, 2010). 

As interações entre o TP e os tecidos femininos envolvem a comunicação intercelular 

entre diferentes tipos de células, exigindo a compartimentalização e degradação de 

moléculas sinalizadoras e, muitas vezes, a continuação ou início da via de sinalização 

após a internalização, bem como a reciclagem de moléculas da parede celular por via 

endocítica. Recentemente, identificou-se a proteína Vacuolar Sorting 41 de A. thaliana 

(AtVPS41) como um novo fator que controla a interação pólen-estigma (Hao et al., 

2016). Os tubos polínicos de plantas atvps41 não penetram no tecido de transmissão 

feminino devido a um comprometimento da via endocítica (Pereira et al., 2016a). 

O Cálcio (Ca2+) é uma das moléculas de sinalização mais estudadas durante o 

crescimento do TP, e a sua monitorização durante as primeiras interações entre o grão 

de pólen e as células estigmáticas revelaram que este pode atuar como um fator de 

sinalização intracelular importante para a formação do TP e o seu crescimento 

polarizado (Iwano et al., 2004; Pereira et al., 2016a). 
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1.3.2. Da orientação pré-ovular até ao papel do TT  

Após as primeiras interações entre o grão de pólen e as células estigmáticas, dá-se o 

crescimento rápido e controlado do TP que é assegurado por uma intrínseca rede de 

comunicações e cascatas de sinalização, que resultam de interações entre o TP e os 

tecidos esporofíticos e gametofíticos – interações pólen-pistilo. Todas as etapas deste 

processo complexo são suscetíveis de envolver moléculas de diferentes tipos 

(Johnson e Preuss, 2002). Num estudo recente, Higashiyama e Takeuchi (2015), 

dividiram o processo de orientação do TP após a sua formação em dois tipos: 

orientação pré-ovular, que engloba o crescimento de qualquer TP compatível do 

estigma até ao ovário, e a orientação ovular que se refere ao crescimento preciso de 

um determinado TP para um óvulo específico, ou seja, a relação precisa entre um TP 

e um óvulo (Kanaoka e Higashiyama, 2015; Mizuta e Higashiyama, 2018).  

 

Vários mecanismos foram propostos para explicar o crescimento preciso dos TP em 

direção ao ovário. Esses incluem sugestões de orientação mecânica, quimiotrópica, 

geométrica e fisiológica (Heslop-Harrison, 1987; Lush, 1999; Chebli e Geitmann, 

2007). Vários estudos sugerem que a orientação do TP não é unidirecional em Torenia 

fournieri (Higashiyama e Hamamura, 2008) e que o GF é considerado desnecessário 

para o crescimento do TP do estigma até ao estilete (Hulskamp et al., 1995; Sogo e 

Tobe, 2005). No entanto, algumas moléculas foram identificadas como essenciais para 

a orientação pré-ovular tais como: a quimiocianina do estigma de Lilium longiflorum, 

que induz o quimiotropismo do TP (Kim et al., 2003), adesinas ricas em cisteína do 

estigma (SCAs) importantes para o acesso físico da quimiocianina à membrana 

plasmática para o controlo e crescimento direcional do TP (Mollet et al., 2000; Park et 

al., 2000; Kim et al., 2003); a proteína 5 de transferência de lípidos do tipo SCA de A. 

thaliana (LTP5) que pode interagir com as pectinas no TP e facilitar a sua orientação 

(Chae et al., 2009); e a CYSTEINE-RICH STIGMA SPECIFIC PROTEIN 1 (STIG1) que 

interage com um recetor do pólen do tipo kinase 2 (LePRK2) e com o fosfatidilinositol 

3-fosfato e atua como um péptido de sinalização para promover o crescimento do TP 

no tomate (Tang et al., 2004). Em Arabidopsis os brassinosteróides do pistilo 

promovem o crescimento do TP (Vogler et al., 2014) e o ácido γ-aminobutírico (GABA) 

modula os canais de Ca2+ nas membranas plasmáticas funcionando como parte da 

regulação das vias de sinalização para o crescimento do TP (Palanivelu et al., 2003; 
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Yu et al., 2014). Portanto, como vemos, vários mecanismos garantem o crescimento 

do TP durante a orientação pré-ovular (Mizuta e Higashiyama, 2018).  

É através do tecido de transmissão que o TP cresce desde o estigma até ao saco 

embrionário, e onde reage aos sinais de orientação (Mascarenhas, 1975; Heslop-

Harrison, 1987; Lord e Sanders, 1992). O tecido de transmissão é um tecido 

especializado que faz a ligação entre o estigma, o estilete e os óvulos, suportando o 

crescimento do TP através de uma matriz extracelular [extremamente rica em 

glicoproteínas, polissacarídeos, glicolípidos e em proteínas arabinogalactânicas 

(AGPs) (Pereira et al., 2015)] até ao saco embrionário (Hulskamp et al., 1995; Lennon 

et al., 1998; Lord, 2000). O tecido de transmissão em Arabidopsis é constituído por 

células cilíndricas e pela matriz extracelular (ECM) e é classificado como sólido 

(Lennon et al., 1998; Erbar, 2003). Estudos indicam que a função deste tecido é a de 

facilitar o desenvolvimento e a nutrição do TP (Faure et al., 2002; Crawford e 

Yanofsky, 2008).  

Em Nicotiana, proteínas Transmitting Tissue Specific (TTS) altamente glicosiladas que 

pertencem à família das AGPs são incorporadas no TP induzindo o seu crescimento e 

orientação até aos óvulos (Cheung et al., 1995; Schultz et al., 1998; Wu et al., 2001). 

Factores de transcrição tais como NO TRANSMITTING TRACT (NTT), HECATE 1 

(HEC1), HEC2, HEC3, HALF FILLED (HAF), SPATULA (SPT) e proteínas de clorofila 

solúveis em água (AtWSCP) são importantes para o desenvolvimento do tecido de 

transmissão porque induzem a MCP do tecido após a passagem do tubo polínico, 

crucial para o seu crescimento (Alvarez e Smyth, 1999, 2002; Acosta-Garcia e Vielle-

Calzada, 2004; Crawford et al., 2007; Gremski et al., 2007; Crawford e Yanofsky, 

2011; Boex-Fontvieille et al., 2015; Mizuta e Higashiyama, 2018). Um estudo realizado 

em mutantes no transmitting tract (ntt) que apresentam um desenvolvimento anormal 

do tecido de transmissão, revelou defeitos no crescimento do TP, que é mais lento, 

culminando numa taxa de fecundação reduzida (Crawford et al., 2007). Além disso, os 

mutantes ntt apresentam uma redução de polissacarídeos ácidos que podem estar 

relacionados com os conteúdos de AGPs, pois estas são glicoproteínas ácidas e 

componentes do tecido de transmissão.  

Um estudo recente, em T. fournieri identificou um fator esporofítico ovular que induz a 

competência do TP para responder aos sinais femininos, este fator foi intitulado de 

AMOR (Okuda et al., 2013; Mizukami et al., 2016). AMOR foi identificado como um 
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polissacarídeo metilglucuronosil de arabinogalactano (AG), apresentando os 

carbohidratos principais das AGPs.  

No entanto, ainda não é totalmente claro como todos os constituintes do tecido de 

transmissão interagem com o TP promovendo e/ou apoiando o seu crescimento. Além 

da importância das interações para o crescimento do TP através dos tecidos do pistilo, 

os diferentes componentes presentes no TT apontam para uma competência mediada 

por contato que deve ser conferida pelo estigma e estilete para que o TP se torne 

recetivo aos sinais que o direcionam para os óvulos (Palanivelu e Preuss, 2006). 

Assim, estes estudos comprovam que o tecido de transmissão é um tecido 

fundamental para um rápido crescimento do TP ao longo do pistilo, mas que também é 

importante para conferir capacidade ao TP para se mover com precisão até ao óvulo.  

1.3.3. Orientação ovular (funicular e micropilar) 

Para sair do tecido de transmissão, o TP passa por um espaço muito estreito entre as 

células do septo, esse fenómeno é designado por emergência do TP (Palanivelu e 

Tsukamoto, 2012). Ainda existem muitas questões acerca deste fenómeno, e ainda 

não está claro qual o tecido que o desencadeia (Higashiyama e Takeuchi, 2015). No 

entanto, apesar da ausência de fatores identificados, é claro que a emergência do TP 

é importante como fase de transição da orientação pré-ovular para ovular (Mizuta e 

Higashiyama, 2018). A partir do momento em que o TP emerge do septo, são 

definidas duas fases de orientação do TP: uma fase de orientação funicular - em que 

o TP adere e cresce pelo funículo - e uma fase de orientação micropilar – em que o 

TP é guiado do funículo em direção ao micrópilo (Shimizu e Okada, 2000; Mizuta e 

Higashiyama, 2018). Estas duas fases de orientação não dependem apenas de sinais 

provenientes dos tecidos esporofíticos mas também dos sinais provenientes do 

gametófito feminino (Pereira et al., 2016a).  

Alguns estudos têm revelado intervenientes importantes para o sucesso da fase 

funicular. Em Arabidopsis, dois transportares de potássio (K+): CATION HYDROGEN 

EXCHANGERS 21 e 23 (CHX21 e CHX23), presentes nos TPs revelaram-se 

essenciais nesta fase, pois nos mutantes chx21 e chx23 os TPs crescem normalmente 

através do TT, mas não se conseguem direcionar para o óvulo e não crescem ao 

longo do funículo. Pelo que, ocorre um defeito ao longo da fase funicular em que a 

perceção de sinais, provenientes dos óvulos, essenciais para o direcionamento, falha 

(Lu et al., 2011). As MITOGEN-ACTIVATED PROTEIN KINASE MPK3 e MPK4, que 
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estão também presentes no pólen (Guan et al., 2014), são também dois intervenientes 

desta fase de crescimento do TP. Um estudo mais recente demonstrou que o 

PHYTOSULFOKINE (PSK) é crucial para o caminho do TP através do tecido de 

transmissão, e os seus mutantes demonstram uma taxa de fecundação muito reduzida 

e perda da orientação funicular (Stührwohldt et al., 2015). No entanto, o mecanismo de 

regulação da orientação funicular ainda permanece um mistério, sendo cada vez mais 

os estudos que tentam encontrar intervenientes nesta fase, nomeadamente, 

intervenientes femininos.  

 

Após o crescimento do TP sob o funículo do óvulo este sofre o mecanismo de 

orientação micropilar. Quando os TPs chegam à região micropilar, devem crescer 

por esta abertura entre os tegumentos dos óvulos para alcançar o aparelho filiforme, 

estrutura responsável por aumentar a sua área de contato extracelular, como é típico 

de células secretoras ativas (Huang e Russell, 1992). O gametófito feminino funcional 

desempenha um papel essencial na atração do TP para o óvulo (Ray et al., 1997; 

Shimizu e Okada, 2000), sugerindo que as moléculas de atração ovulares derivam das 

células gametofíticas femininas (Takeuchi e Higashiyama, 2016). Estudos realizados 

em Torenia fournieri, sugeriram que as sinergídeas são as células femininas 

responsáveis pela atração do TP até ao óvulo. Torenia apresenta um saco embrionário 

nu, que quando maduro, é projetado para o exterior do óvulo através do micrópilo, 

permitindo assim o fácil acesso às células do saco embrionário. Num sistema in vitro, 

estes autores observaram o crescimento dos TPs em direção a ovários dissecados, 

verificando que os tubos polínicos são atraídos diretamente para o saco embrionário 

nu, sendo que, uma vez atraídos, não abandonam mais a região micropilar. Estes 

resultados sugerem claramente que o saco embrionário produz sinais de atração para 

o TP (Higashiyama et al., 2001). Seguidamente, os mesmos autores efetuaram 

trabalhos de ablação com laser das diferentes células gametofíticas, para determinar 

quais as células que poderiam produzir estes sinais demonstrando que especialmente 

as sinergídeas, fornecem uma orientação do TP através de sinais químicos difusíveis 

(Higashiyama et al., 1998; Higashiyama et al., 2001; Higashiyama e Hamamura, 2008; 

Horade et al., 2013).  

 

Em Arabidopsis, o mutante myb98 (MYB98 é um fator de transcrição expresso nas 

sinergídeas) apresenta um aparelho filiforme anormal, inibindo a secreção de 

moléculas de atração, pelo que o TP não consegue encontrar o micrópilo (Kasahara et 
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al., 2005; Punwani et al., 2008). Assim, também em Arabidopsis, as sinergídeas são a 

principal fonte de moléculas de atração químicas necessários para a orientação 

micropilar. Estudos com a célula central e a oosfera demonstraram que a interação 

entre estas células também é importante para a orientação ovular (Susaki et al., 2015). 

Assim, serão então as sinergídeas as células mais importantes para regularem a 

atração do TP durante a última etapa da sua jornada, juntamente com a célula central 

e a oosfera (Dresselhaus, 2006; Pereira et al., 2016b; Mizuta e Higashiyama, 2018). 

 

As moléculas de atração produzidas pelas sinergídeas têm vindo a ser identificadas 

por vários estudos e em diferentes espécies, nomeadamente em estudos com 

pequenos péptidos. Foram identificados, em Torenia fournieri, péptidos ricos em 

cistéina (CRPs) pertencentes a um subgrupo das proteínas do tipo defensinas: 

TfLURE1 e TfLURE2. Estas foram identificadas como moléculas de atração dos TPs e 

responsáveis pela orientação micropilar em T. fournieri (Okuda et al., 2009). 

Verificaram também que estas moléculas são capazes de atrair TPs in vitro 

(Higashiyama, 2010). Os LURES também foram identificados em outras espécies, 

incluindo A. thaliana (AtLURES), A. lyrata (AlLURES) (Takeuchi e Higashiyama, 2012) 

e T. concolor (TcCRP1) (Kanaoka et al., 2011). Recentemente, a família AtLURE1 foi 

identificada em Arabidopsis thaliana como moléculas de atração que participam na 

orientação micropilar do TP, sendo pequenas proteínas expressas exclusivamente nas 

sinergídeas onde são secretadas através do aparelho filiforme (Takeuchi e 

Higashiyama, 2012). Os mutantes magatama3 (Shimizu e Okada, 2000), myb98 

(Kasahara et al., 2005) e central cell guidance (Chen et al., 2007) revelaram-se 

defeituosos na orientação micropilar e não mostraram expressão de AtLURE1; 

consequentemente, mostraram que o AtLURE1 era suficiente para a atração do TP 

(Takeuchi e Higashiyama, 2012). Para além disso, os péptidos LURE1 de Arabidopsis 

também são capazes de atrair TPs de Arabidopsis, mesmo que sejam expressos em 

óvulos de Torenia (Takeuchi e Higashiyama, 2012). Estes resultados demonstram que 

estes péptidos são suficientes para superar barreiras reprodutivas na orientação 

ovular, mesmo entre espécies distantes (Mizuta e Higashiyama, 2018).  

 

Os óvulos de Arabidopsis thaliana não fecundados emitem moléculas de atração 

difusíveis (Palanivelu e Preuss, 2006; Takeuchi e Higashiyama, 2012), mas quando os 

óvulos são invadidos pelos TPs, estas moléculas deixam de ser produzidas, pelo que 

isso talvez seja suficiente para impedir a atração de mais TPs. Há no entanto  estudos 
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que mostram que os TPs libertam rapidamente repelentes difusíveis, mas ainda não 

existe nenhuma prova concreta em relação a isso (Palanivelu e Preuss, 2006). No 

milho, um gene específico Zea mays EGG APPARATUS1 (ZmEA1) foi identificado 

como codificando uma pequena proteína que está presente não apenas no aparelho 

filiforme das sinergídeas, mas também na oosfera, e no nucelo micropilar, e é 

necessária para a orientação micropilar (Márton et al., 2005; Márton et al., 2012). Os 

autores não encontraram um candidato homólogo em Arabidopsis thaliana, mas este 

trabalho demonstrou a importância das células do saco embrionário para uma 

orientação do TP bem-sucedida.  

Por sua vez, as proteínas Arabinogalactânicas também são expressas nos tecidos dos 

óvulos e nas sinergídeas, e têm sido sugeridas como moléculas de atração e/ou de 

sinalização para a orientação do TP, uma vez que foram detetadas por estudos de 

imunolocalização em óvulos e no aparelho filiforme de sinergídeas de várias espécies 

(Coimbra e Salema, 1997; Coimbra e Duarte, 2003; Coimbra et al., 2007; Lopes et al., 

2016). 

 

As moléculas de atração descritas anteriormente que são produzidos pelas células 

femininas, como as sinergídeas, ligam-se a recetores (fatores masculinos 

intervenientes na orientação micropilar) que recebem esses sinais no TP para que 

este prossiga a sua jornada na orientação correta até ao seu alvo. Muitos recetores 

tipo cínase (RLKs) localizados na extremidade do TP apresentam funções de controlo 

do TP, em Arabidopsis encontram-se mais de 450 genes que codificam este tipo de 

receptores (Shiu e Bleecker, 2001).  

 

Em Arabidopsis, foram identificados recetores de LURE1 no TP, os LEUCINE-RICH 

REPEAT (LRR) recetores tipo cínase (RLKs): MALE DISCOVERER 1 (MDIS1), 

MDIS1-INTERACTING RECEPTOR LIKE KINASE (MIK1, MIK2) (Wang et al., 2016) e 

POLLEN RECEPTOR-LIKE KINASE 6 (PRK6) (Takeuchi e Higashiyama, 2016). Wang 

e colaboradores (2016) verificaram que o gene recombinante AtLURE1 era capaz de 

induzir a heterodimerização de MDIS, MIK1 e MIK2. Além disso, estes três recetores 

localizam-se na membrana plasmática do TP e mutantes com perda de função para 

estes genes apresentam defeitos na orientação micropilar. Ao mesmo tempo, 

Takeuchi e Higashiyama (2016) descobriram outros recetores específicos do TP, os 

recetores PRK (PRK6) responsáveis pela deteção de AtLURE1 pelo TP controlando a 

elongação e atração deste, estando localizados na sua extremidade. A detecção de 
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AtLURE1 pelo PRK6 é alcançada em cooperação com os outros receptores da família 

PRK: PRK1, PRK3 e PRK8, no entanto, PRK6 é considerado o recetor-chave.  

 

LOST IN POLLEN TUBE GUIDANCE 1 (LIP1) e LIP2 são mais dois recetores 

localizados na membrana plasmática da extremidade do TP envolvidos no mecanismo 

de orientação dependente de AtLURE1 (Liu et al., 2013; Pereira et al., 2016a; 

Higashiyama, 2018). Os LIPs não se ligam diretamente às moléculas de atração, 

incluindo os péptidos AtLURE1, devido à falta de uma região extracelular, no entanto, 

estes podem formar complexos com recetores diretos dos péptidos LUREs e 

desempenhar papéis importantes na transdução de sinal no citoplasma do TP 

(Takeuchi e Higashiyama, 2016).  

  

Para além destes recetores, muitas proteínas localizadas no retículo endoplasmático 

(RE) têm sido estudadas, sugerindo que o folding destas proteínas é importante para a 

competência do TP, ou seja, para este responder aos sinais de atração/orientação 

(Takeuchi e Higashiyama, 2016). POLLEN DEFECTIVE IN GUIDANCE 1 (POD1) é 

uma poteína localizada no RE e interage com a chaperona CALRETICULIN 3 (CRT3) 

controlando o folding das proteínas da membrana do TP e regulando a sua sinalização 

(Li et al., 2011). Outra proteína localizada no RE identificada foi a ABNORMAL 

POLLEN TUBE GUIDANCE 1 (APTG1), uma manosiltransferase (Dai et al., 2014) que 

participa na síntese de glicosilfosfotidilinositol (GPI) da proteína COBRA-LIKE 10 

(COBL10) (Li et al., 2013). A proteína COBL10 está localizada na extremidade do TP e 

desempenha um papel importante no seu crescimento e orientação (Li et al., 2013). 

Todas estas moléculas podem atuar em conjunto como componentes essenciais do 

complexo recetor de orientação do TP, embora a forma como isso acontece continue 

ainda por descobrir (Pereira et al., 2016a). 

 

Embora, os recetores dos TPs para moléculas crucias neste processo, como os 

LURES, tenham sido identificados, o que acontece durante a orientação do TP ainda 

não é claro, sendo necessário continuar a analisar os mecanismos de sinalização 

(Mizuta e Higashiyama, 2018). Concluindo, todos os estudos até aqui realizados 

sugerem que são várias as moléculas que atuam durante a fase de orientação 

micropilar, envolvidas numa intrínseca via de sinalização, no entanto, são necessários 

mais estudos para compreender como esta via funciona e a composição de todos os 

seus intervenientes. 
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1.3.4. Das sinergídeas à fusão dos gâmetas 

 

Após o TP atingir o micrópilo do seu óvulo alvo, este deve entrar no saco embrionário 

através de uma das sinergídeas, parar o seu crescimento e romper, libertando os dois 

gâmetas masculinos (Leshem et al., 2013). Esta sinergídea sofre MCP pouco antes da 

entrada do TP ou mesmo aquando da sua entrada (Faure et al., 2002).  

Nas últimas décadas, as interações que envolvem a receção do TP pelas 

sinergídeas e entre os gâmetas masculinos e femininos foram escrupulosamente 

estudadas (Bleckmann et al., 2014). Esta última fase de interações inclui a receção do 

TP, a sua rutura, a libertação dos gâmetas masculinos e sua fusão com os gâmetas 

femininos, ao mesmo tempo, que o sistema de bloqueio de entrada de mais do que um 

TP atua. Toda esta fase envolve um complexo sistema de comunicação e sinalização 

entre o TP e os tecidos femininos, culminando no sucesso reprodutivo das plantas 

com flor (Pereira et al., 2016a).  

 

As sinergídeas são o ponto de concentração máxima de moléculas de atração do TP, 

pelo que, estas células são as responsáveis por receber o TP e pela rutura deste, 

libertando os gâmetas masculinos. Um recetor tipo serina/treonina localizado no 

aparelho filiforme das sinergídeas foi dos primeiros a ser identificado como essencial 

para a receção do TP pela sinergídea, ou seja, essencial para a interação sinergídea-

TP. Esse recetor denomina-se FERONIA/SIRENE (FER/SRN), a sua mutação leva ao 

contínuo crescimento do TP no interior do saco embrionário, não ocorrendo libertação 

dos gâmetas masculinos (Huck et al., 2003; Escobar-Restrepo et al., 2007; Rotman et 

al., 2008).  

 

FER é um recetor tipo cínase e em Catharanthus roseus pertence à sub-família 

CrRLK1L-1 e possui uma porção extracelular semelhante a um domínio de malectina, 

pelo que a molécula que se liga a este recetor pode ser um carbohidrato ou uma 

glicoproteína da parede celular (Lindner et al., 2012; Pereira et al., 2016a). FER é o 

gene responsável pelos defeitos nos mutantes fer/srn. Pelo que este é um fator 

essencial para parar o crescimento do TP, ou seja, essencial para a receção do TP e 

para a sua correcta rutura e libertação dos gâmetas (Stegmann et al., 2017).   

 

De seguida, foi identificada uma proteína denominada LORELEI (LRE) que apresenta 

uma âncora lipídica glicosilfosfotidilinositol (GPI) e que é predominantemente expressa 
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nas sinergídeas. O mutante lre apresenta um fenótipo idêntico à mutação fer/srn 

(Capron et al., 2008). Um estudo mais recente provou que LRE e FER funcionam em 

conjunto na receção do TP pela sinergídea pois LRE funciona como coreceptor com 

FER (Hafidh et al., 2016; Liu et al., 2016). LRE e LORELEI- LIKE GPI ANCHORED 

PROTEIN 1 (LLG1) interagem com FER no lúmen do retículo endoplasmático e 

funcionam como chaperonas para conduzir FER para o aparelho filiforme e esta 

regular a rutura do TP (Li et al., 2015). 

 

Outro gene, cujo mutante apresenta um fenótipo semelhante a fer é o gene NORTIA 

(NTA) (Kessler et al., 2010). NTA atua de maneira dependente de FER na mesma 

cascata de sinalização. Para além disso, esta proteína apresenta um domínio de 

calmodulina no C-terminal o que sugere que pode ser responsável pela perceção das 

oscilações de Ca2+ nas sinergídeas durante a receção do TP (Iwano et al., 2012). 

Tanto os mutantes lre e nta apresentam um fenótipo semelhante ao mutante fer, mas 

não totalmente penetrante como acontece no último, sugerindo que estes são 

importantes para a interação TP-sinergídea, mas que atuam, provavelmente, de forma 

redundante com outro fator ainda desconhecido, sendo necessários mais estudos para 

compreender este mecanismo de sinalização (Pereira et al., 2016a). 

 

TURAN (TUN), que codifica uma proteína UDP-glicosiltransferase, também foi 

identificada como uma possível molécula envolvida na receção do TP, pois a sua 

mutação revelou um fenótipo de supercrescimento do TP (Lindner et al., 2015). 

VERDANDI (VDD) é um fator de transcrição que pertence à família Reproductive 

Meristem (REM), e vdd revelou defeitos na identidade celular das antípodas e das 

sinergídeas, resultando na ausência de explosão do TP, de modo que o crescimento 

deste continua depois de atingir as sinergídeas (Matias-Hernandez et al., 2010). 

Recentemente, VDD e VALKYRIE (VAL), também um membro da família REM, 

mostraram que atuam como um complexo que regula a morte da sinergídea recetiva, e 

a morte (por rebentamento) do TP após este parar o seu crescimento (Mendes et al., 

2016).  

 

Recentemente, Hou et al. (2016) descreveram um pequeno grupo de EARLY 

NODULIN-LIKE (ENODLs), EN11-15, como essencial para a receção do TP em 

Arabidopsis. Estas proteínas são expressas nos óvulos, e pelo menos duas delas, 

EN14 e EN15, estão no aparelho filiforme das sinergídeas. Foi realizado um quíntuplo 
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mutante que revelou um fenótipo semelhante ao que acontece em fer, os autores 

provaram que pelo menos EN15 interage com FER, sugerindo o seu envolvimento na 

ativação da via de sinalização. 

 

Para além dos componentes femininos, referidos acima, essenciais para a receção do 

TP pelas sinergídeas e a sua rutura, existem também, estudos que revelam alguns 

componentes masculinos que intervêm nestas interações sinergídea-TP, que 

notoriamente atuam de forma coordenada com os intervenientes femininos já 

referidos. Os fatores de transcrição MYB específicos do pólen MYB97, MYB101 e 

MYB120, foram o primeiro conjunto identificado de fatores do pólen que controlam a 

receção do TP e regulam a expressão génica no TP, incluindo genes que codificam a 

secreção de pequenos péptidos (Liang et al., 2013).  

 

Deste modo, ANXUR 1 e 2 (ANX1 e ANX2) presentes no TP e identificados como 

homólogos de FER são propostos como responsáveis pela rutura do TP (Boisson-

Dernier et al., 2009) através da MCP da sinergídea recetiva e de respostas adicionais 

de Ca2+ (Boisson-Dernier et al., 2013; Ngo et al., 2014). Estas moléculas são recetores 

tipo cínase (RLKs) localizados na membrana plasmática da extremidade do TP, a 

sobrexpressão destas moléculas leva à inibição do crescimento do TP pela ativação 

excessiva de exocitose e acumulação de material secretado pela parede celular na 

sua extremidade. O duplo mutante anx1anx2 apresenta um fenótipo em que o 

crescimento do TP não é mantido e acontece a rutura precoce da sua extremidade 

(Boisson-Dernier et al., 2013). Por conseguinte, foi sugerido que ANX inibe a rutura e 

libertação precoce dos gâmetas durante o crescimento do TP, permitindo que este 

cresça pelos tecidos femininos, mantendo a integridade da parede celular, até atingir o 

GF (Boisson-Dernier et al., 2009; Miyazaki et al., 2009; Pereira et al., 2016a).  

 

O mecanismo de sinalização entre a parte feminina e masculina durante estas 

interações terá que funcionar de forma extremamente coordenada. Uma vez no GF, a 

cascata de sinalização dependente de FER, localizado na sinergídea, é ativada para 

mediar a receção e fecundação, enquanto a sinalização dependente de ANX presente 

no TP é desativada, permitindo a rutura do TP e a libertação dos gâmetas masculinos 

(Boisson-Dernier et al., 2009; Miyazaki et al., 2009). Este é um interessante exemplo, 

onde genes irmãos duplicados de um gene ancestral, funcionam em células do sexo 

oposto durante interações entre a parte masculina e feminina (Higashiyama, 2018).  
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RAPID ALKALINIZATION FACTORs (RALFs) são péptidos fortemente expressos ao 

longo da via do TP e são secretados por este. Estes péptidos estão espalhados pelo 

reino vegetal apresentando 37 membros em Arabidopsis (Murphy e De Smet, 2014) 

que regulam diversos processos fisiológicos (Murphy e De Smet, 2014; Stegmann et 

al., 2017). Estes podem atuar como parceiros de interação com FER localizada nas 

sinergídeas para induzir eventos de comunicação entre as células masculinas e 

femininas (Palanivelu e Tsukamoto, 2012; Dresselhaus e Franklin-Tong, 2013; 

Bleckmann et al., 2014; Higashiyama e Takeuchi, 2015; Qu et al., 2015; Dresselhaus 

et al., 2016), pois FERONIA (FER) é um recetor de vários péptidos RALF (do Canto et 

al., 2014; Haruta et al., 2014; Stegmann et al., 2017). 

 

Recentemente, Mecchia et al. (2017) procuraram péptidos RALF nos TPs, e entre os 

RALF expressos no TP, os autores concentraram-se nos RALF4 e RALF19, os 

homólogos mais próximos. O duplo mutante destes não é capaz de manter o 

crescimento do TP e a sua explosão, semelhante ao que acontece no duplo mutante 

anx1anx2. Os autores sugerem que RALF4 e 19 são cruciais para o crescimento do 

TP e que estes atuam a montante de ANX1 e ANX2. Além disto, estes dois RALFs 

presentes no TP interagem com uma proteína da matriz extracelular rica em leucina 

(LRXs), sendo esta necessária para a perceção de RALF4 e 19 pelo TP. Após o 

estudo de Mecchia et al. (2017), para compreender melhor o mecanismo de 

sinalização que acontece entre FER e ANX, Ge et al. (2017), realizaram um estudo de 

forma a encontrar mais CrRLK1Ls envolvidas na receção do TP. BUPS1 e BUPS2 

foram identificados como novos recetores predominantemente expressos no TP. O 

duplo mutante bups1bups2 apresenta um fenótipo semelhante ao que acontece em 

anx1anx2. Neste estudo verifica-se que RALF4 e RALF19 interagem com BUPS1 e 

BUPS2 e que estes dois péptidos interagem com ANX1 e ANX2, por outro lado, 

BUPS1 e BUPS2 e ANX1 e ANX2 interagem entre si. Considerando que os duplos 

mutantes anx1anx2 e bups1bups2 mostraram o mesmo fenótipo de rutura precoce do 

TP, estes resultados são consistentes com um modelo em que ANX1, ANX2 e BUPS1, 

BUPS2 formam um heterodímero. No futuro, será importante esclarecer se a ligação 

RALF4 e RALF19 induz a heterodimerização de ANX e BUPS, e como o LRX está 

envolvido neste complexo ligando-recetores. Os mesmos autores mostraram ainda 

que RALF34, o homólogo mais próximo de RALF4 e RALF19, induz a rutura do TP, 

mesmo a uma concentração de 2 nM, o que não acontece com RALF4 e RALF19 que 



FCUP 
AGP25, AGP26 e AGP27: a tríade de Proteínas Arabinogalactânicas envolvida na reprodução sexuada 

em A.thaliana 

17 

   

não apresentam atividade, mesmo numa concentração de 20 µM. No entanto RALF34 

não é expresso no TP, mas sim nos tecidos femininos e compete com RALF4 e 

RALF19 in vitro para interagir com BUPS1 e ANX1. Pelo que RALF34 pode controlar a 

rutura do TP através dos tecidos femininos, no entanto são necessários mais estudos 

para perceber como isto acontece.  

 

Durante toda a jornada do TP, este perceciona vários CRPs através de recetores tipo 

cínase (RLKs) presentes na sua extremidade. A sinalização autócrina mediada por 

RALF4, RALF19 e ANX – BUPS é fundamental para manter o crescimento do TP a 

longa distância e a integridade da parede celular na sua extremidade. Tal como a 

sinalização parácrina em que o TP recebe sinais provenientes dos tecidos femininos 

em que os recetores presentes no TP são essenciais para perceber moléculas de 

atração dos tecidos femininos, incluindo, CRPs como os LURES ou a interação ANX-

FER (Higashiyama, 2018). Após todas as interações sinergídeas-TP, o TP entra por 

uma das sinergídeas, rompe e liberta o seu conteúdo. Aqui ocorre a fusão entre os 

gâmetas masculinos e os gâmetas femininos. Para já, foram identificados 3 

intervenientes cruciais para o sucesso da fusão dos gâmetas: GAMETE EXPRESSED 

2 (GEX2), GENERATIVE CELL SPECIFIC 1/HAPLESS 2 (GSC1/HAP2) e EGG CELL1 

(EC1) (Mori et al., 2006; von Besser et al., 2006; Sprunck et al., 2012). GEX2 codifica 

uma proteína expressa na membrana dos gâmetas masculinos, contendo domínios 

semelhantes a imunoglobulinas extracelulares e necessárias para a fusão dos 

gâmetas (Mori et al., 2014). Os gâmetas masculinos que apresentam a mutação 

gcs1hap2 quando são entregues aos óvulos não iniciam a fecundação, e os gâmetas 

libertados permanecem no local de fusão com os gâmetas femininos, acabando por 

conduzir à atração de múltiplos tubos polínicos (Mori et al., 2006; von Besser et al., 

2006). EC1 é uma proteína rica em cistéina e é sugerida como a molécula que ativa os 

gâmetas masculinos de modo a que ocorra a fusão dos gâmetas (Sprunck et al., 

2012). 

 

Por fim, durante esta fase de interações, o Ca2+ é uma molécula com um papel 

preponderante na regulação da libertação dos gâmetas masculinos e na fecundação 

(Iwano et al., 2012). Acima, foi já referido, que várias moléculas iniciam o seu 

mecanismo de sinalização e interação após ocorrerem oscilações de Ca2+ e 

assinaturas específicas deste mensageiro secundário, pelo que este é visto como 

fundamental para controlar a MCP do TP e da sinergídea recetiva, para a fusão dos 
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gâmetas masculinos com os gâmetas femininos e para o sucesso da dupla 

fecundação (Denninger et al., 2014; Ngo et al., 2014).  

 

1.4. Proteínas Arabinogalactânicas no processo 

reprodutivo 

Todo o processo de interações pólen-pistilo envolve uma série de vias de sinalização 

com muitos intervenientes já descritos, como foi revisto no tópico anterior. Uma grande 

família de glicoproteínas, as Proteínas Arabinogalactânicas – AGPs, é interveniente 

comum a todas ou quase todas essas fases de interação. As AGPs prevalecem em 

muitos exsudatos do estigma, tecido de transmissão e no pólen pelo que se acredita 

que forneçam sinais de reconhecimento e orientação do TP (Wu et al., 2001) tendo 

vindo a ser consideradas, ao longo dos anos, como fundamentais para o sucesso 

reprodutivo das plantas com flor. No entanto, só recentemente, é que foram 

desvendadas algumas das suas funções mais específicas no processo reprodutivo.  

 

As AGPs pertencem a uma grande família de glicoproteínas ricas em hidroxiprolina, 

altamente glicolisadas (HRGPs) e provavelmente são das moléculas vegetais mais 

complexas, sendo formadas por um esqueleto rico em hidroxiprolina hiperglicosilada 

por arabinose, galactose e outros açúcares (Showalter, 2001; Ellis et al., 2010; 

Showalter et al., 2010; Hijazi et al., 2014). O núcleo da proteína constitui apenas 1% a 

10% (p/p) da molécula, enquanto os carbohidratos representam 90% a 98% (p/p) (Ellis 

et al., 2010). Estas proteínas encontram-se amplamente distribuídas no reino das 

plantas, desde as Briófitas até às Angiospérmicas e podem ser encontradas nas 

paredes celulares, membranas citoplasmáticas, no espaço apoplasmático e nas 

secreções extracelulares, ao longo de todas as estruturas das plantas (Majewska-

Sawka e Nothnagel, 2000; Showalter, 2001). 

Foram já identificadas, em Arabidopsis 85 AGPs pertencentes a diferentes grupos 

(Showalter et al., 2010). Nesta espécie, as AGPs podem ser divididas em 4 sub-

famílias, de acordo com as características do seu núcleo proteico: as AGPs clássicas, 

os péptidos AG, as AGPs ricas em lisina e as AGPs tipo fasciclina, FLAs (fasciclin-like 

AGPs) (Johnson et al., 2003; Sun et al., 2005). As AGPs clássicas são constituídas por 

um núcleo proteico rico em Prolina, Alanina, Serina e Treonina, possuem uma 

sequência N-terminal, que é removida da proteína madura, um domínio rico em 

resíduos de Prolina/Hidroxiprolina e um domínio hidrofóbico C-terminal contendo uma 
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sequência sinal para uma âncora lipídica glicosilfosfotidilinositol (GPI). Os péptidos AG 

possuem um núcleo proteico curto, com cerca de 10 a 15 resíduos de aminoácidos. As 

AGPs ricas em lisina apresentam um pequeno domínio rico em lisina, e as FLAs são 

AGPs que possuem um ou dois domínios de fasciclina, podendo ou não apresentar 

uma âncora GPI (Schultz et al., 2000; Schultz et al., 2002; Sun et al., 2005; Seifert e 

Roberts, 2007). 

Estas proteínas altamente glicosiladas estão geralmente ligadas à membrana 

plasmática por uma âncora GPI (Schultz et al., 2002; Borner et al., 2003; Nguema-Ona 

et al., 2014), estas características sugerem que as AGPs são candidatas perfeitas a 

estarem envolvidas em mecanismos de sinalização, em vários processos de 

desenvolvimento de plantas (Pereira et al., 2015). Isto porque proteínas com âncora 

GPI (GAPs) em células de mamíferos e leveduras estão envolvidas na comunicação 

célula-célula interagindo com outras proteínas (Ellis et al., 2010) e os açúcares são 

importantes reguladores dos processos de desenvolvimento em plantas, apesar de 

não se saber como atuam nas vias de sinalização, modulam vários processos, 

nomeadamente, os processos reprodutivos (Dresselhaus e Coimbra, 2016).  

Atualmente, dois modos de ação distintos foram definidos, com base na estrutura das 

AGPs; o primeiro modelo sugere que os açúcares podem ser clivados por enzimas 

específicas e libertados no ambiente extracelular, onde poderiam funcionam como 

moléculas de sinalização, morfogénicos ou nutrientes (Showalter, 2001; van Hengel et 

al., 2001) enquanto o segundo modelo prevê a clivagem da âncora GPI libertando toda 

a proteína para atuar em vias de transdução de sinal, embora estes mecanismos, até 

o momento, sejam desconhecidos (Schultz et al., 1998). 

Diferentes tipos de trabalhos, como estudos de imunolocalização com anticorpos que 

reconhecem epítopos de AGPs, o reagente β-Yariv, enzimas de degradação que 

visam partes específicas para as cadeias de açúcares, síntese química de estruturas 

específicas das cadeias de açúcares e métodos de bioinformática desvendaram 

alguns dos papéis destas proteínas (Pereira et al., 2016ª; Su e Higashiyama, 2018). 

Assim, sabe-se que estas desempenham papéis cruciais em múltiplos processos, 

incluindo divisão celular, comunicação celular, morte celular programada, 

embriogénese, padrão de regulação pós-embriogénese, deposição da parede 

secundária, abcisão de órgãos, interações planta-microrganismos, crescimento de 

plantas e processos reprodutivos (Majewska-Sawka e Nothnagel, 2000; Seifert e 
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Roberts, 2007; Ellis et al., 2010; Nguema-Ona et al., 2014; Pereira et al., 2015; Pereira 

et al., 2016a; Pereira et al., 2016b).  

Provas do envolvimento das AGPs na reprodução sexuada foram obtidas para várias 

espécies de plantas, nomeadamente Brassica napus, Actinidia deliciosa, Amaranthus 

hypochondriacus, Catharanthus roseus, Arabidopsis thaliana e Quercus suber (Pennell 

et al., 1991; Coimbra e Salema, 1997; Coimbra e Duarte, 2003; Coimbra et al., 2007; 

Costa et al., 2013; Lopes et al., 2016). Em comparação com muitas outras famílias de 

proteínas, apenas uma parte das AGPs foi funcionalmente caracterizada, 

principalmente devido à complexidade de suas cadeias de açúcares e à 

heterogeneidade do seu esqueleto proteico.  

 No entanto, algumas AGPs foram já identificadas como desempenhando papéis 

cruciais no desenvolvimento dos gametófitos feminino e masculino. Coimbra e 

colaboradores (2007) através de estudos de imunolocalização com anticorpos que 

reconhecem epítopos de carbohidratos de AGPs, identificaram estas proteínas como 

estando presentes no megásporo funcional e no gametófito feminino. Mais tarde, um 

outro estudo revelou que a AGP18 é essencial para a iniciação da gametogénese 

feminina em A. thaliana (Acosta-Garcia e Vielle-Calzada, 2004; Demesa-Arévalo e 

Vielle-Calzada, 2013), esta AGP é transcrita especialmente na célula mãe do 

megásporo, mas o seu padrão de glicosilação é definido apenas no megásporo 

funcional, confirmando a importância das AGPs na determinação da identidade celular. 

Isto mostrou também que a ativação completa da função das AGPs em diferentes 

tecidos é dependente da presença de enzimas específicas de glicosilação em 

determinados locais e momentos do desenvolvimento, e aponta para a sua 

importância como potenciais fatores de determinação do destino celular como foi 

sugerido por Pennell et al. (1991). Outros estudos revelaram que outras duas AGPs - 

AGP22 e AGP24 são expressas igualmente, na célula mãe do megásporo e no 

megásporo funcional (Tucker et al., 2012; Tucker e Koltunow, 2014). 

As AGPs não estão apenas presentes nos tecidos reprodutivos femininos, algumas 

demonstraram ser essenciais para a diferenciação dos tecidos masculinos. As AGP6 e 

AGP11, duas AGPS próximas filogeneticamente, são expressas especificamente nos 

tecidos reprodutivos masculinos, sendo necessárias para o desenvolvimento do 

estame e dos grãos de pólen (Coimbra et al., 2007; Levitin et al., 2008; Coimbra et al., 

2009; Costa et al., 2013; Pereira et al., 2016a). 
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Além das AGPs clássicas, as FLAs também são recrutadas durante o 

desenvolvimento dos gametófitos. A FLA3 é expressa nos grãos de pólen e TPs, 

estando envolvida no desenvolvimento dos micrósporos, afetando a deposição de 

celulose (Li et al., 2010). No arroz, MICROSPORE AND TAPETUM REGULATOR1 

(MTR1) codifica uma FLA especificamente expressa em células reprodutoras 

masculinas, e o seu mutante mostrou um fenótipo masculino completamente estéril, 

indicando que a MTR1 é indispensável para o desenvolvimento do tapete e dos 

micrósporos em arroz (Tan et al., 2012). 

Durante os últimos anos, o papel destas proteínas durante as interações pólen-pistilo 

tem vindo a ser desvendado, demonstrando que as AGPs estão amplamente 

envolvidas nestas interações tanto na parte feminina como na masculina. A presença 

de AGPs ao longo do caminho seguido pelo TP dentro dos tecidos do pistilo até que 

atinja o saco embrionário, foi documentada em numerosos estudos e em espécies de 

plantas filogeneticamente diversas (Pereira et al., 2016a; Pereira et al., 2016b).  

A importância destas moléculas verifica-se logo desde as primeiras interações grão de 

pólen-estigma. Um estudo utilizando os anticorpos monoclonais (mAbs) JIM8 e JIM13 

permitiu concluir que a aquisição da recetividade do estigma na flor da maçã está 

dependente da secreção de AGPs e que o desaparecimento destas AGPs no estigma 

depois da polinização está relacionado com o crescimento do TP (Losada e Herrero, 

2012).  

Em Nicotiana tabacum, foram identificadas AGPs específicas do tecido de 

transmissão, as proteínas Transmitting Tissue Specific (TTS) relacionadas com o 

direcionamento do TP para os óvulos, ou seja, relacionadas com as interações pólen-

pistilo. Este estudo mostrou que estas proteínas estimulam o crescimento do TP in 

vitro, atraem os TPs em sistemas de cultura semi-in vivo e são necessárias para o 

crescimento ótimo do TP in vivo, funcionando como uma fonte de nutrientes e 

moléculas de adesão para os TPs em crescimento (Cheung et al., 1995).  

Estudos utilizando abordagens genéticas e genes repórteres demonstraram que outras 

AGPs, como AGP1, AGP4 (JAGGER) e a AGP19 apresentam uma expressão 

abundante no TT de A. thaliana (Yang et al., 2007; Pereira et al., 2014; Pereira et al., 

2016a; Pereira et al., 2016b). A AGP19 apresenta um padrão de expressão elevado 

nos tecidos femininos, nomeadamente, no estilete, nas paredes dos ovários, no tecido 

de transmissão e nas síliquas. A perda de função desta AGP revelou redução na 



FCUP 
AGP25, AGP26 e AGP27: a tríade de Proteínas Arabinogalactânicas envolvida na reprodução sexuada 

em A.thaliana 

22 

   

produção de flores e síliquas mais pequenas em comparação com plantas selvagens 

indicando a importância desta AGP na reprodução (Yang et al., 2007).  

Pereira e colaboradores (2014) demonstraram que as AGP1, AGP12 e AGP15 estão 

localizadas ao longo de vários tecidos sugerindo que estas podem contribuir 

nutricionalmente para o crescimento do TP do topo do estigma até a base do pistilo, 

facilitando o seu movimento, orientando-os para os seus alvos, ou mesmo tornando-os 

competentes para a receção do TP pelo saco embrionário. 

 

Recentemente, um grupo de AGPs quiméricas, as proteínas ENODL11/12/13/14/15, 

revelaram níveis elevados de expressão no funículo e nos óvulos, e verificou-se que 

controlam redundantemente a receção do TP e coordenam a comunicação masculina-

feminina facilitando a dupla fecundação (Hou et al. 2016). A molécula AMOR, referida 

anteriormente, foi identificada como sendo uma cadeia de açúcar arabinogalactânico 

(AG) bioativa, proveniente de derivados dos óvulos de Torenia fournieri, sendo 

responsável pela competência do TP para receber o sinal de atração ovular (Mizukami 

et al. 2016). A identificação desta molécula e a localização diferencial em cadeias de 

açúcar AG sugerem que as funções das AGPs e suas cadeias de açúcar são 

controladas localmente pelas enzimas de biossíntese de AG (Su e Higashyiama, 

2018).  

Lopes e colaboradores (2016) mostraram por imunocitoquímica, a presença de AGPs 

na flor feminina de Quercus suber, com uma marcação intensa na parede do saco 

embrionário e nas sinergídeas, particularmente no aparelho filiforme, o que pode 

indicar um possível papel destas moléculas no fenómeno de interação sinergídea-TP 

nesta espécie. 

JAGGER (AGP4) foi a primeira AGP específica de Arabidoposis a revelar-se essencial 

para prevenir o polytubey, ou seja, interveniente na última fase de sinalização inerente 

ao processo de dupla fecundação. Mutantes jagger revelaram que a sinergídea 

persistente não sofria MCP e que era atraído mais do que um TP para o óvulo, 

ocorrendo o fenótipo de polytubey. Assim, JAGGER é importante para a morte da 

sinergídea persistente e para terminar a atração de múltiplos TPs (Pereira et al., 

2016b), no entanto, ainda não se conhece como é que JAGGER está envolvido neste 

mecanismo complexo. 
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Resumindo, no processo reprodutivo, as AGPs participam na embriogénese somática 

(Ellis et al., 2010; van Hengel et al., 2001), no início da gametogénese feminina 

(Acosta-Garcia e Vielle-Calzada, 2004; Demesa-Arevalo e Vielle-Calzada, 2013), na 

promoção do crescimento e orientação do TP (Ellis et al., 2010) e no desenvolvimento 

do GP (Coimbra et al., 2009; Li et al. 2010; Tan et al., 2012;Pereira et al., 2016a). 

Foram identificadas AGPs específicas do tecido de transmissão, as proteínas TTS e 

ainda, descritas AGPs relacionadas com o direcionamento do TP para os óvulos 

(Costa et al., 2013, Pereira et al., 2014; Hou et al., 2016), ao longo de todo o caminho 

percorrido pelo TP até às últimas interações antes da fecundação (Pereira et al., 2014; 

Pereira et al., 2016a; Pereira et al., 2016b; Lopes et al., 2016; Mizukami et al., 2016).  

Um estudo recente sugere que as AGPs podem agir como quelantes de cálcio 

mostrando o crescimento do TP baseado num novo oscilador Hechtiano que integra 

um condensador periplásmico de glicoproteína-cálcio (AGP-Ca2+) com as AGPs 

localizadas na extremidade do TP como fonte das oscilações citosólicas do Ca2+ 

(Lamport e Varnai, 2013; Lamport et al., 2018). Neste caso, será interessante 

descobrir se algumas AGPs específicas expressas ao longo dos tecidos reprodutivos 

atuam desta forma, tendo em conta que muitos dos eventos reprodutivos são 

dependentes de oscilações de cálcio (Iwano et al., 2004; Iwano et al., 2012). 

Recentemente, mutantes de AGPs específicas hidroxiprolina-O-β-

galactosyltransferases, galt2, galt3, galt4 e galt5 (Basu et al., 2013; Basu et al., 2015; 

Basu et al., 2015) e hptg1, hptg2 e hptg3 (Ogawa-Ohnishi e Matsubayashi, 2015) 

revelaram a importância dos carbohidratos das AGPs para as suas funções tornando-

as ainda mais fortes candidatas à mediação da comunicação celular. 

Apesar da crescente informação sobre estas moléculas nas últimas décadas ainda 

muito falta descobrir sobre esta grande família tal como o seu modo de ação e a 

função de cada AGP específica. De certa forma, como Darwin diria, falta-nos 

desvendar o “mistério abominável” das AGPs. Assim, a hipótese de que as AGPs, 

mesmo que estreitamente relacionadas ao nível dos aminoácidos, podem 

desempenhar funções únicas e diferentes em diversos processos (Yang et al., 2007; 

Pereira et al., 2014) e a crescente informação sobre a importância da porção dos 

açúcares das AGPs para as suas funções (Cheung et al., 1995; Wu et al., 2001; 

Mizukami et al., 2016) juntamente com o objectivo de alcançar um modelo que 



FCUP 
AGP25, AGP26 e AGP27: a tríade de Proteínas Arabinogalactânicas envolvida na reprodução sexuada 

em A.thaliana 

24 

   

compreenda os papéis destas proteínas e as suas cadeias de açúcares será fulcral 

para desvendar os mistérios do processo reprodutivo das plantas com flor.  

1.5. HDA19 & AGPs 

A regulação epigenética define-se como um aspecto importante do controlo dos genes 

em que as mudanças hereditárias na expressão génica ocorrem sem nenhuma 

alteração na sequência do DNA (Wolffe e Matzke, 1999; Tian et al., 2003). Ao 

contrário da regulação genética convencional, a regulação epigenética fornece um 

mecanismo de controlo do gene pelo qual o estado da transcrição do gene é 

determinado pela forma como o DNA é acondicionado na cromatina, e não pela sua 

sequência de nucleótidos, e pode persistir por uma ou mais gerações. Assim é 

evidente que as alterações epigenéticas contribuem para a remodelação da cromatina 

e manutenção de determinados estados epigenéticos (Newell-Price et al., 2000), pois, 

as alterações na estrutura da cromatina afetam a acessibilidade dos elementos 

promotores à maquinaria transcricional e assim, afetam a transcrição do gene 

(Jenuwein e Allis, 2001). 

 

Nos eucariotas, o DNA é fortemente compactado em estruturas designadas por 

cromatina. A cromatina é altamente organizada sendo composta por subunidades 

estruturais designadas nucleossomas (Kornberg, 1977). Em cada nucleossoma, quatro 

histonas do núcleo - H2A, H2B, H3 e H4 - são organizados em complexos proteicos 

octaméricos contendo duas moléculas de cada uma das quatro histonas 

principais(Luger et al., 1997; Hollender e Liu, 2008). Descobriu-se que modificações 

específicas das histonas em determinados resíduos das caudas amino-terminais de 

H3 e H4 constituem o "código das histonas" (Jenuwein e Allis, 2001). Foi proposto que 

as caudas de histonas modificadas fornecem sítios de ligação para proteínas 

associadas à cromatina, que por sua vez induzem alterações na estrutura da 

cromatina e desse modo conduzem à regulação transcricional a jusante (Strahl e Allis, 

2000; Jenuwein e Allis, 2001). Tal como o código de DNA, o "código das histonas" é 

hereditário e pode ser traduzido em funções biológicas (Jenuwein e Allis, 2001).  

 

Concluindo, as histonas podem sofrer várias modificações pós-transcrição, incluindo 

acetilação/desacetilação, metilação, fosforilação e ubiquitinação (Strahl e Allis, 2000). 

A acetilação/desacetilação das histonas é um processo reversível e das modificações 
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mais estudadas e mais importantes na regulação epigenética (Tian et al., 2004; Luo et 

al., 2012). Nomeadamente, este processo é particularmente importante para o 

crescimento, desenvolvimento, defesa e adaptação das plantas (Hollender e Liu, 

2008), isto porque estas mudanças estão associadas ao silenciamento ou sobre-

expressão de vários genes (Bernstein et al., 2000; Robyr et al., 2002) sugerindo-se 

que as histonas desacetilases são reguladores chave do desenvolvimento eucariótico 

(Tian et al., 2003). 

 

As Histonas acetiltransferases (HATs) e as histonas desacetilases (HDACs) são 

enzimas necessárias para que ocorra a acetilação e desacetilação das histonas, 

respetivamente. O estado de acetilação do gupo ε-amina dos resíduos de lisinas 

conservadas presentes dentro das quatro histonas do núcleo é regulado de forma 

oposta pelas HATs e pelas HDACs (Hollender e Liu, 2008). Vários resíduos de lisina 

N-terminais da histona H3 (K9, K14,K18,K23 e K27) e H4 (K5, K8, K12, K16, e K20) 

foram encontrados acetilados em Arabidopsis (Berr et al., 2011). Os grupos acetil 

adicionados pelas HATs, neutralizam a carga positiva da cauda das histonas e 

diminuem a sua afinidade para com o DNA. Assim, a acetilação permite que a 

cromatina se abra e que os fatores de transcrição e a RNA polimerase consigam 

aceder ao DNA (Mutskov et al., 1998; Puig et al., 1998). Estudos prévios 

demonstraram que a hiperacetilação da histona está associada a regiões de 

eucromatina transcricionalmente ativas. Em contraste, as HDACs removem os grupos 

acetil das lisinas presentes nas caudas das histonas, ou seja, levam à hipoacetilação 

que está associada à repressão da expressão genética, uma vez que as histonas se 

ligam fortemente ao DNA, que tem carga negativa, não permitindo o acesso dos 

fatores de transcrição e da RNA polimerase culminando na repressão da transcrição 

(Yang e Seto, 2007; Hollender e Liu, 2008). 

Para realizar as suas funções, HDACs e HATS interagem com os complexos co-

repressores ou co-ativadores, respectivamente, para regular a expressão dos genes 

alvo (Utley et al., 1998; Gonzalez et al., 2007). As HDACs em Arabidopsis estão 

agrupadas em 3 famílias: Reduced Potassium Dependence 3/Histone Deacetylase 1 

(RPD3/HDA1), Silent Information Regulator 2 (SIR2), e Histone Deacetylase 2 (HD2) 

(Pandey et al., 2002). As várias HDACs distribuídas por estas famílias têm vindo a ser 

estudadas nos últimos anos surgindo como protagonistas cruciais em todos os 

aspectos do desenvolvimento das plantas, incluindo embriogénese, determinação da 
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polaridade abaxial/adaxial, floração e senescência, bem como respostas à duração do 

dia e stress ambiental (Hollender e Liu, 2008; Liu et al., 2014). A Histona Desacetilase 

19 (HDA19, também designada como HD1 ou RPD3A) pertence à classe I da família 

RPD3A/HDA1 e é das histonas mais estudadas em plantas. Estudos recentes 

indicaram que a HDA19 é recrutada por vários fatores de transcrição e forma múltiplos 

complexos proteicos que estão envolvidos em vários processos de desenvolvimento 

em plantas (Liu et al., 2014), apresentado papéis importantes como um repressor 

global envolvido na embriogénese e desenvolvimento floral, dormência da semente, 

vias de sinalização de várias hormonas de crescimento, respostas a stress, respostas 

à luz e assimilação do T-DNA em transformações mediadas por Agrobacterium (Tian e 

Chen, 2001; Tian et al., 2003; Tian et al., 2005; Zhou et al., 2005; Benhamed et al., 

2006; Crane e Gelvin, 2007; Tanaka et al., 2008; Krogan et al., 2012; Wang et al., 

2013; Zhou et al., 2013).  

Para além disso, esta histona desacetilase é expressa em todos os tecidos e durante 

todo o ciclo de vida da planta com níveis elevados de expressão nos tecidos 

reprodutivos (Schmid et al., 2005). Mutantes dos genes que codificam HDACs e 

tratamentos com tricostatina A, um inibidor de HDACs, demonstraram a importância 

destas para o desenvolvimento reprodutivo. Tian e colaboradores (2003) revelaram 

que o silenciamento da HDA19 causa atraso no desenvolvimento floral, flores 

anormais, defeitos embriogénicos e redução do número de sementes. Dados ainda 

não publicados, mostraram que o mutante hda19 apresenta um defeito na orientação 

ovular, provavelmente devido à perda de identidade das sinergídeas na maioria dos 

óvulos, e, ainda, apresenta um tecido de transmissão defeituoso que retarda o 

crescimento do TP (Colombo et al., dados não publicados). 

Devido às evidências de que esta histona apresenta um papel importante ao nível do 

desenvolvimento reprodutivo foi realizado uma análise transcriptómica de 

inflorescências deste mutante comparado com inflorescências do tipo selvagem. Esta 

análise, curiosamente, revelou que existirá uma desregulação severa das proteínas 

Arabinogalactânicas (AGPs) no mutante hda19 (Colombo et al., dados ainda não 

publicados – Tabela 1). Para além das AGPs, o fator de transcrição NTT também 

apresenta uma desregulação no mutante hda19. O mutante deste fator de transcrição, 

como já foi revelado acima, apresenta redução de polissicarídeos, nomeadamente, de 

AGPs. Assim, é plausível considerar que o mutante hda19 também pode conter 

redução destes polissacarídeos.  
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Tabela 1. Dados obtidos pela técnica de RNA-Seq gerada entre flores hda19 versus flores da variedade selvagem 

(WT) demonstrando a desregulação de um subgrupo de genes que codificam proteínas Arabinogalactânicas (AGP25, 

AGP26 e AGP27).  

 

 

As AGPs encontradas desreguladas ainda não foram caracterizadas no que diz 

respeito ao seu papel específico na reprodução, pelo que é de grande importância 

verificar o papel destas AGPs e qual o seu tipo de interação com a HDA19. A 

actividade das HDACs pode rapidamente modelar a expressão de genes alvo em 

resposta à transdução de sinal, assim é plausível considerar que a expressão destas 

glicoproteínas pode estar a ser regulada pela HDA19.  

  

1.6. Objetivos 
 

O trabalho apresentado ao longo desta tese de Mestrado constitui parte integrante do 

projecto Europeu SexSeed, financiado pelo Horizonte 2020 da União Europeia. Este 

projecto visa a aquisição de novos conhecimentos sobre uma complexa rede 

molecular controlada pelo SEEDSTICK (STK), o principal fator de transcrição 

regulador do processo de produção de sementes em Arabidopsis. Dados de RNA-seq 

sugerem que algumas Proteínas Arabinogalactânicas (AGPs) são reguladas por este 

fator de transcrição. Sabe-se que as AGPs estão implicadas em várias etapas do 

processo reprodutivo nas plantas com flor. Por outro lado, a histona desacetilase 19 

(HDA19) também está envolvida na rede de regulação do STK, e dados recentes 

demonstram que esta poderá, também, regular a função de algumas AGPs durante o 

processo reprodutivo. 

O objetivo principal deste trabalho foi tentar esclarecer qual o papel de algumas destas 

AGPs ao longo da reprodução, e abrir caminho para melhor compreender a sua 

cascata de sinalização, juntamente com a sua modulação por mecanismos 

epigenéticos. Para isto, a função de um subgrupo específico de AGPs (AGP25, 

AGP26 e AGP27) e sua possível regulação por HD19 foi estudada através do estudo e 
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caracterização de linhas knock-down e/ou knock-out para estas glicoproteínas. O 

padrão de expressão destas AGPs foi determinado através da análise de linhas de 

Arabidopsis mutantes contendo fusões entre os respectivos promotores endógenos e 

GUS. A possível regulação destas glicoproteínas pela HDA19 foi também testada 

através de análise da expressão dos genes destas AGPs específicas, na linha knock-

out hda19. 

2. Materiais e métodos 
2.1. Material vegetal e condições de crescimento 
 

Foram utilizadas plantas de Arabidopsis thaliana (L.) variedade selvagem (ecótipo 

Columbia 0, Col 0), plantas mutantes hda19 (SALK_139445) e agp27 (RIKEN-

pst17029 - At3g06360) obtidas a partir da NASC (The European Arabidopsis Stock 

Center). As plantas foram semeadas diretamente em terra e cultivadas numa câmara 

de crescimento com luz contínua a 20ºC e 60% de humidade relativa. Para as linhas 

mutantes agp25 e agp26 foram utilizadas sementes obtidas previamente (durante o 

estágio científico) pela técnica de RNA de interferência (RNAi), as linhas 

35s:RNAi:AGP25 e 35s:RNAi:AGP26, mutantes knock-down para a AGP25 

(At5g18690) e AGP26 (At2g47930), respetivamente. As linhas pAGP25:GUS, 

pAGP27:GUS e pAGP26:GUS já estavam disponíveis no laboratório.  

2.1.2. Obtenção do triplo mutante agp25agp26agp27 

 

O triplo mutante agp25agp26agp27 foi obtido a partir do método de Floral Dip (Clough 

e Bent, 1998). Plantas agp27-/- foram transformadas com os constructos 

35s:RNAi:AGP25 e 35s:RNAi:AGP26. As sementes obtidas após o Floral Dip foram 

recolhidas e foi realizada uma sementeira em solo. Após uma semana estas plantas 

foram seleccionadas de acordo com a secção 2.1.3. A genotipagem destas plantas foi 

realizada de acordo com a secção 2.6, obtendo-se plantas com os 3 constructos (triplo 

mutante agp25agp26agp27) e outras apenas com a inserção de T-DNA agp27 e o 

constructo 35s:RNAi:AGP25 (duplo mutante agp25agp27).  

2.1.3. Floral Dip  

 

A transformação de A. thaliana com as construções obtidas foi efetuada de acordo 

com o método descrito por Clough e Bent (1998). Foram utilizadas plantas de 



FCUP 
AGP25, AGP26 e AGP27: a tríade de Proteínas Arabinogalactânicas envolvida na reprodução sexuada 

em A.thaliana 

29 

   

Arabidopsis que apresentavam o maior número possível de gomos florais, de modo a 

aumentar a eficiência da transformação e foram ainda removidas a maioria das 

síliquas. No caso da obtenção do triplo mutante agp25agp26agp27, após a recolha 

das sementes transformadas, foi realizada uma sementeira em solo e procedeu-se à 

seleção das plantas transformadas através da pulverização com 200 mg/L de glifosato 

de amónia (BASTA; Bayer Crop Science) suplementado com 0,1% (v/v) de Tween 20, 

três ou quatro vezes, a cada dois dias, durante um período de 10 dias. Após 

selecionadas, as plantas resistentes foram individualmente transplantadas para vasos, 

até se obterem inflorescências. No caso da obtenção dos mutantes knock-outs agp25 

e agp26 (secção 2.8) a selecção é realizada a partir de genes fluorescentes 

marcadores de seleção incorporados nos vetores utilizados (mCherry e Tag:RFP). 

Assim, as sementes transformadas surgem com cor vermelha quando visualizadas 

através de um microscópio de fluorescência com filtros adequados aos genes 

marcadores de selecção. Após seleccionadas as sementes, é realizada uma 

sementeira em terra e as plantas depois transplantas individualmente para vasos em 

terra.  

2.1.4. Cruzamentos recíprocos   

 

Para os cruzamentos com anteras deiscentes, os botões florais fechados foram 

emasculados 24 – 48 h antes da polinização com a ajuda de agulhas hipodérmicas 

(0.4 x 20 mm; Braun), no estádio 11-12, segundo Smyth et al. (1990) 

2.1.5. Preparação do material biológico para microscopia  

 

Para a caracterização fenotípica, óvulos em diferentes estados de desenvolvimento 

foram clareados com hidrato de cloral e analisados conforme descrito por Brambilla et 

al. (2007). As amostras foram observadas no microscópio Zeiss AxioImager AZ 

equipado com contraste de interferência diferencial (DIC). As imagens foram 

adquiridas com a câmara Zeiss Axiocam MRc3, com o software Zen Imaging (Zen 

2011 SP1). As silíquas foram fixadas durante 16h a 4ºC em ácido acético/etanol 1:9. 

Seguidamente foram transferidas para etanol 90% durante 10 minutos à temperatura 

ambiente, ficando em etanol 70% durante uma noite a 4ºC. As síliquas fixadas em 

etanol foram observadas numa lupa binocular modelo C-DSD230 Nikon e as imagens 

foram capturadas utilizando a câmara Zeiss Axiocam MRc3 com o software Zen 

Imaging (Zen 2011 SP1). 
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2.2. Coloração dos tubos polínicos com azul de anilina  
 

As flores de Arabidopsis foram fixadas em 10% (v/v) de ácido acético e etanol 

aproximadamente durante 16h, de seguida procedeu-se a três lavagens com água (5 

min cada) e ao clareamento com NaOH 1M durante 16h. Após estas 16h, foram 

realizadas novamente três lavagens com água (30 min - 1h cada) e o material foi 

incubado numa solução de azul de anilina descolorizada 0,1% (m/v) a 4ºC. As 

amostras foram observadas utilizando o microscópio invertido (Eclipse Ti-S; Nikon) 

com fluorescência UV e as imagens foram capturadas utilizando a câmara ProgRes® 

MF(Jenoptik).    

 

2.3. Deteção histoquímica da atividade do GUS  
 

Inflorescências para todas as linhas marcadas com GUS foram preparadas conforme 

descrito em Liljegren et al. (2000). Após deteção histoquímica do GUS, as amostras 

foram incubadas a 4°C durante a noite em solução de clareamento (160 g de hidrato 

de cloral [Sigma-Aldrich] dissolvido numa solução contendo 100 ml de água e 50 ml de 

glicerol). Um microscópio Zeiss AxioImager AZ equipado com contraste de 

interferência diferencial (DIC) foi usado para observação das amostras. As imagens 

foram adquiridas com a câmara Zeiss Axiocam MRc3, com o software Zen Imaging 

(Zen 2011 SP1). 

2.4. Contagem do número de sementes  
 

A contagem das sementes, em vários estados de desenvolvimento, provenientes de 

síliquas de plantas mutantes agp26-RNAi foi realizada conjuntamente com a contagem 

de sementes de plantas da variedade selvagem funcionando estas como controlo. A 

contagem foi feita, sempre que possível, a partir da quarta síliqua (sentido basal-

apical) pertencente à haste principal. Foram utilizadas 10 síliquas por planta para fins 

estatísticos. A contagem das sementes foi feita na lupa binocular modelo Leica GZ4, 

com a ajuda de agulhas hipodérmicas (0.4 x 20 mm; Braun). Para verificar se existiam 

diferenças significativas foi utilizada técnica estatística ANOVA e o teste Tukey. 

2.5. Extração de DNA 
 

O DNA genómico (gDNA) foi extraído pelo método de Edwards et al. (1991), a partir de 

discos foliares das plantas em estudo. 
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2.6. Genotipagem  
 

O genótipo de todas as linhas mutantes utilizadas foi confirmado pela Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR) utilizando gDNA das plantas em estudo. Para esta 

reação foi utlizada a enzima DreamTaq DNA polimerase (Thermo Scientfic) de acordo 

com o manual de instruções. Os programas de PCR consistiram num primeiro passo 

de desnaturação (2 min, 95ºC) seguido por 30 a 35 ciclos de: desnaturação (30 

segundos, 95ºC), emparelhamento (30 segundos, temperatura de emparelhamento 

dos oligonucleótidos de iniciação) e de extensão (1 min por 1kb de amplificado, 72ºC) 

seguidos por um passo de extensão final (5-10 min, 72ºC) e um passo de 

arrefecimento (4ºC). Foram utilizadas misturas de reação de 25 μL cujos componentes 

estão descritos na Tabela 2. Os oligonucleótidos de iniciação utilizados para as 

diferentes reações e o tamanho dos fragmentos esperados estão indicadas no Anexo I 

(Tabela 1). Foi utilizado um termociclador Biometra T3, programado de acordo com as 

condições estabelecidas na Tabela 3, dependendo da linha a que se procedeu à 

análise do genótipo (condições específicas de emparelhamento estão descriminadas 

no Anexo I, Tabela 3). 

Tabela 2. Componentes das reações de PCR realizadas utilizando a DreamTaq DNA polimerase (Thermo Scientfic). 

 

Tabela 3. Condições gerais da reação de PCR utilizando a DreamTaq DNA polimerase (Thermo Scientfic). 

Programa 

Desnaturação inicial  95ºC/2min 

Desnaturação 
 

32-35 Ciclos  

95ºC/30s 

Emparelhamento 55ºC-60ºC/30s 

Extensão 72ºC/ 1min por Kb 

Extensão final 72ºC/5min 

Arrefecimento 4ºC/ +∞ 

 

Reagentes Volume por 25 µL de reação Concentração final 

H2O estéril até 25 µL  - 

Tampão 10x Dream Taq 2,5 µL 1 x 

Mistura de nucleótidos (dNTPs) 2mM 0,5 µL 0,2 mM 

Oligonucleótido de iniciação direito 20 µM 1,0 µL 0,2 µM 

Oligonucleótido de iniciação esquerdo 20 µM 1,0 µL 0,2 µM 

DNA 1,0 µL 0pg - 1pg 

Taq DNA polymerase  0,13 µL 1,25 U 
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Todos os resultados dos diferentes PCRs foram observados em electroforese em gel 

de agarose 0,8% - 1,0% (m/v) em tampão Borato de Sódio (SB) 1x (47 g/L de ácido 

bórico, NaOH 200 mM, pH 8,2), com 0,5 mg/mL de brometo de etídeo adicionados 

antes da polimerização do gel. O corante Orange G 1x (Tris-HCl pH 7.6 10 mM, 

corante Orange G 0,15%, 60% glicerol, EDTA 60 mM) foi adicionado a cada amostra 

antes de ser colocada no gel. Usou-se o GeneRuler DNA Ladder Mix (Thermo 

Scientific) como marcador de peso molecular e SB 1x como tampão de corrida. A 

separação electroforética foi realizada entre 250-270 V, durante 7-15 minutos. A 

fluorescência do brometo de etídeo permitiu a visualização do DNA num 

transiluminador de UV (302-365 nm). As imagens foram adquiridas com uma câmara 

KODAK e analisadas com o software Image Analysis KODAK 1D, versão 3.5 (KODAK 

Scientific Imaging Systems). 

2.7. Análise da expressão dos genes utilizando a técnica 
de RT-qPCR 

 

2.7.1. Extração de RNA 

 

Para a extração do RNA total, foram colhidas 13 flores das plantas mutantes agp26i e 

agp25agp26agp27 no estado de desenvolvimento 12 (Smyth et al.,1990). Para os 

diferentes estudos de avaliação da expressão dos genes das diferentes AGPs no 

mutante hda19 foram utilizadas inflorescências, pistilos emasculados e pistilos 

polinizados com pólen da variedade selvagem. A extração foi realizada utilizando-se 

PureZOLTM RNA Isolation Reagent, seguindo as instruções do fabricante (Bio-Rad). 

Após a extracção, a qualidade do RNA foi verificada através da corrida em gel de 

agarose 1% (p/v), e a quantidade do RNA foi determinada utilizando a placa μDrop™ 

(Thermo Scientific) no leitor de microplacas Multiskan™ GO (Thermo Scientific) com o 

software SkanIt (Thermo Scientific). 

2.7.2. Síntese de cDNA  

 

Imediatamente após a extração do RNA, todas as amostras foram tratadas com 

DNaseI (Thermo Scientific), de acordo com as instruções do fabricante, a fim de 

remover possíveis contaminações de DNA genómico. A única alteração face ao 

manual de instruções do fabricante foi a adição de 1μL de Ribolock na primeira fase 

de tratamento com DNaseI. A transcrição reversa foi realizada imediatamente depois, 
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de acordo com as instruções do Kit RevertAid First Strand cDNA Synthesis (Thermo 

Scientific). O cDNA obtido, foi testado com oligonucleótidos de iniciação para a 

ACTINA8 (ACT8) (Anexo I, Tabela 1), por PCR, para verificar a presença/ausência de 

DNA genómico contaminante. O PCR foi realizado como descrito na secção 2.6, de 

acordo com as condições estabelecidas no Anexo I, Tabela 3.  

2.7.3 RT-qPCR  

 

O cDNA foi amplificado utilizando a SSoFAST SYBR Green Supermix (Bio-Rad) num 

sistema de deteção iQ5 Real-Time PCR (Bio-Rad) usando os oligonucleótidos de 

iniciação específicos, previamente testados, listados no Anexo I, Tabela 2. Foram, 

também, utilizados os oligonucleótidos de iniciação para os genes de referência ACT8 

e RUB1. Foram realizadas 3 réplicas técnicas para cada situação. Após 3 minutos a 

95ºC, seguiu-se um passo de 10s de desnaturação a 95ºC, foram realizados 40 ciclos 

de 95ºC a 10s e de 60ºC 30s. Após a amplificação, a curva de dissociação foi 

adquirida para verificar a especificidade da amplificação aquecendo as amostras 

desde 60ºC até aos 95ºC. No final dos ciclos de PCR, os dados foram analisados com 

o programa CFX Maestro™ Software (Bio-Rad).  

2.8. Obtenção de mutantes knock-outs através da 

técnica de CRISPR/Cas9 
 

O sistema Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) –- 

associated protein 9 (CRISPR-Cas9) é um sistema imune bacteriano adaptado que 

utiliza nucleases guiadas por RNA para clivar elementos genéticos estranhos tendo-se 

tornando nos últimos anos, numa ferramenta molecular versátil para edição do 

genoma em vários organismos (Tsai e Joung, 2016). Os sistemas CRISPR 

compreendem um grupo de genes associados ao CRISPR (Cas), RNAs não 

codificadores e uma matriz distinta de elementos repetitivos (repetições diretas). Estas 

repetições são intercaladas por sequências variáveis curtas derivados de DNA alvos 

exógenos, com homologia para estes, conhecidos como protospacers, e juntos eles 

constituem os CRISPR RNA (crRNA). Dentro do alvo de DNA, cada spacer está 

sempre associado a uma pequena sequência conservada designada motivo adjacente 

protospacer (PAM). Estas pequenas sequências são alvos das endonucleases Cas 

permitindo assim que o sistema distinga o DNA do próprio do desconhecido. Quando o 

DNA estranho entra na bactéria, o crRNA que codifica os RNAs-guia com cerca de 
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20nt, e um crRNA auxiliar de trans-ativação (tracrRNA) que facilita o processamento 

dos crRNA em unidades discretas, formam um complexo com a Cas9 

(crRNA:tracrRNA:Cas9). Este complexo procura a sequência de DNA com um motivo 

PAM, complementar ao crRNA e liga-se a esta por emparelhamento de bases de 

Watson-Crick. Por último, a Cas9 separa o alvo de DNA da cadeia dupla e cliva as 

duas cadeias num local próximo ao motivo PAM, destruindo assim o invasor (Ran et 

al., 2013). Para se usar este sistema em engenharia genética, o crRNA e o tracrRNA 

foram fundidos para se criar um single guide RNA (sgRNA) quimérico (Jinek et al., 

2012). Esta descoberta criou um sistema simples de dois componentes, sendo 

possível mudar o alvo genómico da proteína Cas9 simplesmente mudando a 

sequência alvo presente no sgRNA (Doudna e Charpentier, 2014). 

A Cas9 deriva de diferentes bactérias sendo a Streptococcus pyogenes a mais 

utilizada para o seu isolamento. Neste sistema esta endonuclease é expressa a partir 

de um promotor Pol II (Lowder et al., 2015). Em contraste, os sgRNAs são tipicamente 

expressos a partir de promotores de Pol III, tais como U6 e U3 (Tang et al., 2016). O 

sgRNA na extremidade 5’ apresenta uma sequência de 20 nucleótidos 

(spacer/protospacer) que atua como um guia para identificar a sequência alvo 

acompanhada de um protospacer adjacent motif (PAM). E na extremidade 3’ 

apresenta uma sequência scaffold (forma uma estrutura em loop) necessária para a 

ligação da Cas9 (complexo Cas9:sgRNA), que cliva o DNA de cadeia dupla e forma 

uma quebra de cadeia dupla (DSB) neste local. Uma vez que uma quebra na cadeia 

dupla (DSB) é gerada, ligações terminais não homólogas [non homologous end-joining 

(NHEJ)] ou mecanismos de reparação direta homóloga [homology directed repair 

(HDR)] são iniciados. Uma quebra na cadeia dupla (DSB) é geralmente reparado pelo 

NHEJ na maioria das situações criando incompatibilidades e inserções / deleções 

(indel) no gene levando à perda completa da função desse gene (knock-out) (Komor et 

al., 2017) (Figura 3).  
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Figura 3. Estrutura e mecanismo da técnica de CRISPR/Cas9. O sgRNA (single guide RNA) é formado por uma 

sequência de 20nt que define o alvo genómico que será modificado (spacer) e uma sequência scaffold. A sequência 

scaffold permite a formação de um complexo com a proteína Cas9, o complexo pode detectar sequências-alvo no DNA 

que são complementares à sequência alvo que se pretende modificar. Se a sequência alvo está localizada diretamente 

a montante de uma sequência PAM (Protospacer adjacent motif), esta é reconhecida pela Cas9 que leva a uma DBS 

(quebra de cadeia dupla) aproximadamente 3pb a montante da sequência PAM. Esta quebra normalmente é reparada 

pelo NHEJ (non homologou send-joining) na maioria situações criando incompatibilidades e inserções / deleções (indel) 

no gene levando à perda completa da função desse gene (knock-out). (Retirado de CRISPR guide – addgene, 

addgene.org/crispr/guide/) 

2.8.1. Desenho dos sgRNAs  

 Para cada gene para o qual se pretende fazer uma linha de expressão nula, podem 

ser desenhadas até 6 cassetes de sgRNA (single guide RNA). No caso do duplo 

mutante pretendido neste trabalho, agp25agp26, foram desenhadas 6 cassetes de 

sgRNA – 3 para cada gene. No caso dos mutantes simples agp25 e agp26 foram 

utilizadas apenas 2 cassetes sgRNAs para cada gene (Tabela 4). A sequência 

nucleotídica do gene alvo foi obtida a partir do TAIR (The Arabidopsis Information 

Resource, https://www.arabidopsis.org) e posteriormente analisada na plataforma 

CRISPRdirect (Rational design of CRISPR/Cas target, https://crispr.dbcls.jp/, (Naito et 

al., 2014). Esta última permite escolher os sgRNAs adequados e específicos apenas 

para o gene de interesse. Os sgRNAs específicos apresentados por esta plataforma 

foram depois comparados com os sgRNAs apresentados pelo programa Ape (A 

Plasmid Editor), utilizando a ferramenta sgRNA analysis, de forma a obter uma 

pontuação que deverá ser superior a 0,3, o que representa os sgRNAs com maior 

https://crispr.dbcls.jp/
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probabilidade de serem eficazes, este valor foi definido segundo Doench et al. (2014). 

Os sgRNAs aqui apresentados foram desenhados para a zona codificante do gene de 

interesse de forma a garantir que a sua expressão seja anulada. Cada sgRNA 

apresenta 20 nucleótidos, sendo os primeiros 12 os mais específicos e os 3 últimos os 

que representam a sequência PAM (Protospacer adjacent motif) que é reconhecida 

pela enzima Cas9: 5'-NGG-3', em que "N" representa uma base qualquer seguida por 

duas Guaninas (G). No anexo II, está incluído um pequeno guia com o procedimento 

utilizado nesta técnica incluindo todas as notas e explicações de interesse.  

Tabela 4. Lista de cassetes de sgRNAs desenhadas para os genes AGP25 e AGP26 depois de analisadas na 

plataforma CRISPRdirect e no programa Ape. Foram desenhadas 3 cassetes de sgRNA para cada gene, num total de 

6 para o duplo mutante agp25agp26. As cassetes indicadas com o símbolo * correspondem às duas cassetes 

escolhidas para cada gene para se obterem os mutantes simples agp25 e agp26. 

 

 

 

 

 

2.8.2. Estirpes bacterianas e vetores 

 

Neste estudo foram utilizadas as seguintes estirpes bacterianas: Escherichia coli 

estirpe Mach1 (ThermoFisher Scientific) e Agrobacterium tumefaciens estirpe 

GV3101:pMP90 (GV3101 – resistência à rifampicina e pMP90- resistência à 

gentamicina) e os seguintes vetores binários: pKAMA-ITACHI Red (pKIR1.1R) 

(resistência à espectinomicina, Tsutsui e Higashiyama (2017); Anexo II, Figura 1) e 

pHEE401E/pHEEBlli (resistência à canamicina, Wang et al. (2015); Anexo II, Figura 4). 

Os dois vetores foram utilizados separadamente para se tentar obter o duplo mutante 

agp25agp26, enquanto, que para obter os mutantes simples foi apenas utilizado o 

vetor pHEE401E/pHEEBlli.  

2.8.3. Meios e condições de crescimento 

 

Para as culturas de células de E. coli e A. tumefaciens foi utilizado o meio Luria Bertani 

(LB) (bacto-triptona 1% [p/v], extrato de levedura 0,5% [p/v] e NaCl 1% [p/v] para os 

meios líquidos e com agar 1,5 % [p/v] para os meios sólidos). Todas as culturas de E. 

Gene sgRNA 

 

AGP25 

*5’-TCTCGTCCAACAGCTTTCACCGG-3’ 

5’-GACGCTTTACCTTCAGACGATGG-3’ 

*5’- CCTGATCCCGACACTAACGACGG-3’ 

 

AGP26 

*5’-GAGTTTCTCAGCTTCTACCCCGG-3’ 

5’-CGAAATGTCTCCTTCCCCGTCGG-3’ 

*3’-CCTCTGCTCGAAGTTTCTCCAGT-5’ 
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coli foram incubadas a 37ºC, durante 12 – 16 h, enquanto as culturas de A. 

tumefaciens foram incubadas a 28ºC durante dois dias. Todos os meios de cultura 

foram esterilizados durante 20 min a 120ºC na autoclave. Os meios sólidos foram 

armazenados a 4ºC e os meios líquidos à temperatura ambiente. Em todos os meios 

suplementados com antibióticos, estes foram adicionados após esterilização do meio e 

conservados a 4ºC.  

2.8.4. Obtenção das cassetes de expressão contendo os sgRNAs 

 

Para a obtenção das cassetes de expressão contendo os sgRNAs desenhadas 

previamente, foi efectuado um primeiro PCR sobre um template de DNA específico, 

dependendo do vetor final em questão, que permite a amplificação das diferentes 

cassetes de expressão (Anexo II, Figura 3 a 5). Os oligonucleótidos de iniciação 

utilizados nesta reação, dependendo do vetor utilizado, estão discriminados no Anexo 

I, Tabelas 4 e 6.  

No caso da obtenção do duplo mutante agp25agp26, tanto com o vetor pKIR como 

com o vetor pHEE401E/pHEEBlli é efectuado um segundo PCR em que os templates 

de DNA são os produtos obtidos no PCR anterior, que permite depois a obtenção das 

cassetes de sgRNA e a sua ligação ao vetor final através da adição de sequências 

específicas incluídas nos oligonucleótidos de iniciação utilizados (Anexo I, Tabelas 5 e 

7). No caso da obtenção dos mutantes simples agp25 e agp26 (vetor pHEEBlli – pois 

apresenta um template característico para apenas duas cassetes de expressão) 

apenas é necessário um PCR, pois a utilização de apenas 2 sgRNAs e os 

oligonucleótidos de iniciação utilizados (Anexo I, Tabela 8) permitem a obtenção 

correta das cassetes de expressão para que estas se liguem ao vetor final sem ser 

necessário um PCR adicional (Wang et al., 2015).  

Para estas reações foi utlizada a enzima de alta-fidelidade PrimeSTAR® HS DNA 

Polymerase (TAKARA) de acordo com as instruções do fabricante. Foram utilizadas 

misturas de reação de 20 μL cujos componentes estão descritos na Tabela 5. Foi 

utilizado um termociclador TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice® Gradient, programado 

de acordo com as condições estabelecidas na Tabela 6. 
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Tabela 5. Componente das reações de PCR realizadas para a técnica de CRISPR/Cas9. 

 

 

Tabela 6. Programa das reações de PCR realizadas para a técnica de CRISPR/Cas9.  

 

 

 

 

 

A análise de todos os resultados de PCR foi observada por electroforese em gel de 

agarose 0,8% - 1,0% (m/v) em tampão TAE 1x (40 mM Tris-acetate e 1 mM EDTA, pH 

8.3), com 0,5 mg/mL de brometo de etídeo adicionados antes da polimerização do gel. 

O corante purple 6x [Ficoll®-400 2.5%; EDTA 10 mM; Tris-HCl 3.3 mM; SDS 

0.08%;Dye 1 0.02% (pink/red); Dye 2 0.001% (blue) pH 8 a 25°] foi adicionado a cada 

amostra antes de se colocar a amostra no gel. Usou-se o Gene Ladder 100/Gene 

Ladder Wide 1 (Nippon Gene) como marcador de peso molecular e TAE 1x como 

tampão de corrida. A separação eletroforética foi realizada entre 100-135 V, durante 

20-30 minutos. A fluorescência do brometo de etídeo permitiu a visualização do DNA 

Reagentes 1ºPCR Volume por 20 µL de reação Concentração final 

H2O estéril até 20 µL - 

Tampão 5x PrimeSTAR GXL 4,0 µL 1 x 

Mistura de nucleótidos (dNTPs) 2,5 mM 1,6 µL 0,25 mM 

Oligonucleótido de iniciação direito 50 µM 0,2 µL 0,5 µM 

Oligonucleótido de iniciação esquerdo 50 µM 0,2 µL 0,5 µM 

DNA (vetor template 1/200) 0,5 µL 0pg - 1pg 

PrimeSTAR GXL DNA Polymerase 0,2 µL 1,25 U 

Reagentes 2ºPCR Volume por 20 µL de reação Concentração final 

H2O estéril até 20 µL - 

Tampão 5x PrimeSTAR GXL 4,0 µL 1 x 

Mistura de nucleótidos (dNTPs) 2,5 mM 1,6 µL 0,25 mM 

Oligonucleótido de iniciação direito 50µM 0,2 µL 0,5 µM 

Oligonucleótido de iniciação esquerdo 50 µM 0,2 µL 0,5 µM 

DNA (produto de PCR) 0,2 µL para cada produto de 

PCR 

0pg - 1pg 

PrimeSTAR GXL DNA Polymerase 0,2 µL 1,25 U 

Programa utilizado para 1º e 2º PCR 

Desnaturação inicial  98ºC/2min 

Desnaturação  

35 Ciclos 

98ºC/10s 

Emparelhamento 55ºC/5s 

Extensão 68ºC/ 30s 

Arrefecimento 4ºC/ +∞ 
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num transiluminador de UV (302-365 nm). As imagens foram adquiridas com uma 

câmara NIKON e analisadas com o software CCD camera control. 

2.8.5. Recuperação de DNA a partir de géis de agarose 

As bandas contendo o DNA de interesse proveniente dos PCRs anteriores foram 

rapidamente excisadas do gel de agarose de forma a minimizar os danos causados 

pela exposição aos raios UV. O DNA foi recuperado através do Kit NucleoSpin® Gel 

and PCR Clean-up (MACHEREY-NAGEL) seguindo as normas do fabricante. 

2.8.6. Golden Gate Assembly  

 

Dois plasmídeos diferentes foram usados na reação de Golden Gate (Anexo III): o 

pKIR1.1R (Dkv1096; Anexo II, Figura 1) (Tsutsui e Higashiyama, 2017) e o 

pHEE401/pHEEBlli (Wang et al., 2015; Anexo II, Figura 4). Os vetores e as 6 ou 2 

cassetes de expressão contendo o sgRNA foram digeridos com a enzima AarI e BsaI, 

respetivamente, para depois serem ligados e se obter o vetor final com as 6 cassetes 

de expressão para o duplo mutante agp25agp26 e as 2 cassetes de expressão para 

os mutantes simples agp25 e agp26. A reação foi estabelecida como em Wang et al. 

(2015) com algumas pequenas modificações (Tabela 7). 

Tabela 7. Componentes da reação de Golden Gate Assembly e o respetivo programa realizadas para a técnica de 

CRISPR/Cas9. 

 

 

  

 

 

 

2.8.7. Transformação de E.coli Mach1 e A. Tumefaciens 

 

As células de E.coli Mach1 foram transformadas quimicamente por choque térmico. As 

células foram descongeladas em gelo e adicionaram-se 10 – 100 ng de DNA (1 - 5 μL) 

a uma alíquota de células quimiocompetentes. De seguida, foram colocadas em gelo 

durante aproximadamente 30 min. Para ocorrer o choque térmico foram depois 

Golden Gate Assembly 

Vetor DKv1096 / Vetor  pHEEBlli 0,3 µL 

dH2O 2,5 µL 

10x T4 DNA ligase buffer 0,5 µl 

0,1 % BSA (apenas para o vetor HTV993) 0,5 µL 

Cassetes de sgRNA 1-6 ou 2 0,2 µL cada um 

T7 DNA ligase 0,25 µL 

Enzima AarI/ BsaI 0,25 µL 

Programa 

37ºC / 5min  

30 ciclos 
16ºC /5 min 

55ºC /10 min 
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colocadas a 42ºC durante 45 segundos, seguindo-se 2 min no gelo. Por fim, foram 

adicionados 950 μL de meio LB e estas foram incubadas a 37ºC durante 40 min sem 

agitação. As células foram depois espalhadas em placas com meio LB sólido e o 

respetivo antibiótico de resistência e incubadas a 37ºC durante 12-16h. 

A transformação de células de A. tumefaciens foi efectuada por eletroporação. Neste 

caso, as células foram descongeladas em gelo e adicionaram-se 10 – 100 ng de DNA 

(1-5 μL) a uma alíquota de células eletrocompetentes. Estas foram colocadas numa 

cuvete para serem transformadas. Após o pulso elétrico foram adicionados 350 mL de 

meio LB às células e estas foram incubadas a 37ºC durante 45 min, sem agitação. As 

células foram depois espalhadas em placas com meio LB sólido e o respetivo 

antibiótico de resistência e incubadas a 28ºC durante 2 dias. 

2.8.8. PCR de colónias  

 

O PCR de colónias foi realizado conforme descrito em 2.6, com a exceção de que foi 

utilizada a enzima GoTaq® DNA Polymerase e em vez de 1uL de DNA foi utilizada 

uma pequena porção da colónia a testar. Este PCR permite a seleção de colónias 

positivas para as transformações desejadas. Os oligonucleótidos de iniciação 

utilizados nesta reação estão indicados no Anexo I, Tabela 9. 

2.8.9. Extracção de DNA plasmídico 

 

Todas as extrações de DNA plasmídico para rastreio de clones positivos e utilização 

nos processos de sub-clonagem foram realizadas recorrendo ao kit Wizard® Plus SV 

Minipreps DNA Purification System (Promega) seguindo as instruções do fabricante.  

2.8.10. Digestão de DNA plasmídico 

A digestão de DNA plasmídico para verificação dos diferentes plasmídeos a usar e 

rastreio após clonagem, foram realizadas de acordo com as instruções do fabricante 

das enzimas de restrição utilizadas (Anexo I, Tabela 10). Os resultados das restrições 

foram analisados por eletroforese em gel de agarose conforme descrito em 2.8.4.  

2.8.11. Sequenciação  

As sequenciações foram realizadas de acordo com o Kit BigDye™Terminator v3.1 

Cycle Sequencing (Applied Biosystems). As amostras foram guardadas a 4ºC até 

serem enviadas para o Center for Gene Research (Universidade de Nagoya, Japão) e 
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todos os dados das sequenciações foram analisados utilizando o programa ApE (A 

plasmid Editor) 

3. Resultados  
3.1. Análise da expressão das AGP25, AGP26 e AGP27 

 

3.1.1. Dados bioinformáticos  

 

O padrão de expressão das três AGPs em Arabidopsis thaliana foi analisado a nível 

bioinformático através da plataforma Arabidopsis eFP browser (Winter et al., 2007), 

analisando-se com mais pormenor a expressão destes genes na estrutura reprodutora 

feminina. Nesta plataforma é possível observar os padrões de expressão dos genes 

baseados em experiências de microarray realizadas e já publicadas. No que diz 

respeito ao gene AGP25 segundo esta plataforma, este apresenta uma expressão 

elevada ao nível do estigma e de todo o pistilo (Figura 4b), uma expressão moderada 

nos diferentes estados de desenvolvimento florais tal como nos diferentes estados de 

desenvolvimento da semente (Figura 4a). Durante o desenvolvimento do embrião, a 

marcação é mais forte no óvulo, junto à ligação ao funículo (Figura 4c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Padrão de expressão do gene AGP25 obtido a partir da plataforma Arabidopsis eFP browser. a) Padrão de 

expressão ao longo do desenvolvimento das plantas; b) Padrão de expressão nos tecidos reprodutores femininos 

(estigma e ovário). c) Padrão de expressão durante o desenvolvimento da semente.  

a 

c 

b 
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O gene AGP26 apresenta a expressão mais elevada no estado de semente com 

embrião cordiforme, no pedúnculo floral e nas folhas (Figura 5a). Na zona do estigma 

e ovário este gene apresenta uma expressão moderada, enquanto durante o 

desenvolvimento do embrião, o nível de expressão do gene é baixo (Figura 5). 

 

Figura 5. Padrão de expressão do gene AGP26 obtido a partir da plataforma Arabidopsis eFP browser. a) Padrão de 

expressão ao longo do desenvolvimento da planta; b) Padrão de expressão nos tecidos reprodutores femininos 

(estigma e ovário). c) Padrão de expressão durante o desenvolvimento da semente. 

Por fim, o gene AGP27 apresenta a sua expressão mais elevada no fim do 

desenvolvimento da semente (Figura 6a). No estigma e no ovário a expressão deste 

gene é de moderada a elevada (Figura 6b), e nos diferentes estados de 

desenvolvimento da semente apresenta uma expressão elevada na zona da caláza e 

na semente madura na zona do tegumento da semente (Figura 6c). 

b c 

c 

b a 

c 



FCUP 
AGP25, AGP26 e AGP27: a tríade de Proteínas Arabinogalactânicas envolvida na reprodução sexuada 

em A.thaliana 

43 

   

 

Figura 6. Padrão de expressão do gene AGP27 obtido a partir da plataforma Arabidopsis eFP browser. a) Padrão de 

expressão ao longo do desenvolvimento da planta; b) Padrão de expressão nos tecidos reprodutores femininos 

(estigma e ovário). c) Padrão de expressão durante o desenvolvimento da semente. 

3.1.2. Quantificação da expressão das 3 AGPs em diferentes órgãos da 

planta selvagem  

3.1.2.1. Síntese de cDNA  

 

A síntese de cDNA de quatro tecidos diferentes de plantas da variedade selvagem 

(inflorescência, folha, silíqua e caule) foi efetuada para verificar a presença ou 

ausência da expressão da AGP25, AGP26 e AGP27 nestes tecidos. Foi utilizada uma 

quantidade uniforme de RNA, cerca de 380 ng/µL, para se proceder à síntese do 

cDNA. Para se verificar se houve alguma contaminação genómica neste cDNA, fez-se 

um PCR com oligonucleótidos de iniciação para a actina 8 (ACT8), que abrangem um 

intrão. Os resultados foram depois analisados por eletroforese em gel de agarose. A 

ACT8 é um gene de referência pois a sua expressão não é influenciada pelo órgão 

nem pela fase de desenvolvimento em que está a ser expressa. Neste caso, se 

apenas estiver presente cDNA forma-se uma banda de 185 pb. Por outro lado, se o 

cDNA estiver contaminado com gDNA forma-se também uma banda de 292 pb, como 

se pode verificar num dos controlos que contém gDNA (Figura 7). Assim, nesta 

amostra foram realizados 3 controlos: controlo com gDNA, controlo com cDNA 

extraído anteriormente de outra planta e um controlo negativo sem DNA. Na Figura 7, 

verifica-se que nenhuma das amostras apresenta contaminação com gDNA pelo que o 

cDNA se encontra em perfeitas condições para se prosseguir com a quantificação da 

expressão dos 3 genes nos diferentes tecidos,a partir da técnica de RT-qPCR. 

a b 

c 
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Figura 7. Separação eletroforética dos produtos de PCR correspondentes à amplificação de ACT8. O controlo positivo 

para o gDNA corresponde a uma amostra extraída de uma planta da variedade selvagem (WT) em que o tamanho da 

banda esperado é de 292 pb. Um controlo positvo (+) foi utilizado a partir de uma amostra de cDNA de uma planta WT, 

em que o tamanho da banda esperado é de 185 pb. O controlo negativo (-), é um controlo em que foi adicionada 

apenas água pelo que não se espera obter qualquer amplificação. Amostras: (i) cDNA de inflorescência; (c) cDNA de 

caule; (f) cDNA de folha; (s) cDNA de síliqua; (M) marcador de tamanhos moleculares (GeneRuler DNA Ladder Mix, 

Thermo Scientific). 

3.2.1.2. RT-qPCR 

 

Para confirmar os níveis de transcritos, a quantidade relativa dos genes AGP25, 

AGP26 e AGP27 foi quantificada em inflorescência, caule, folha e síliqua de plantas da 

variedade selvagem. Através desta técnica foi possível verificar que as três AGPs 

apresentam uma expressão moderada ao nível da inflorescência, comparativamente à 

sua expressão no caule, destacando-se a AGP27 com um nível de transcrito mais 

elevado neste tecido. O tecido com maior expressão destes genes é o caule. Na 

síliqua os níveis de expressão dos 3 genes são baixos, no entanto é na folha que se 

encontra o nível mais baixo de expressão destas 3 AGPs, podendo ser considerado 

quase nula (Figura 8). 

 

Figura 8. Quantidade relativa dos transcritos dos genes AGP25, AGP26 e AGP27 em inflorescência, folha, síliqua e 

caule em plantas de Arabidopsis variedade selvagem (WT). Verifica-se que os 3 genes apresentam um nível de 

expressão mais elevada no caule e um nível de expressão moderada nas inflorescências. Nas síliquas o nível de 

expressão destes 3 genes é muito baixo e nas folhas é praticamente nulo. O nível dos transcritos foi normalizado 

comparando com os níveis dos genes de referência ACT8 e RUB1. Cada barra representa uma média das três réplicas 

técnicas. 



FCUP 
AGP25, AGP26 e AGP27: a tríade de Proteínas Arabinogalactânicas envolvida na reprodução sexuada 

em A.thaliana 

45 

   

3.1.3. Padrão de expressão das 3 AGPs em estudo 

 

O promotor de cada uma das AGPs foi fundido com o gene repórter GUS (β-

glucuronidase), este gene repórter foi utilizado para determinar o padrão de expressão 

espaço-temporal das três AGPs nos tecidos reprodutores femininos. Todas as flores 

analisadas estavam entre os estados de desenvolvimento 12 e 13 de acordo com 

Smyth et al. (1990). 

3.1.3.1. Genotipagem  

 

Para confirmar a presença do constructo pAGP::GUS nas plantas pAGP25:GUS, 

pAGP26:GUS e pAGP27:GUS, procedeu-se a uma análise por PCR. Assim, as 

plantas foram rastreadas para a presença do gene GUS, utilizando os oligonucleótidos 

de iniciação Atp_2049 e Atp_0126 (Anexo I, tabela 1), cujo amplificado é um 

fragmento de 620 pb. Na Figura 9, está representado um exemplo de genotipagem 

para o GUS em que se pode verificar no controlo positivo que corresponde ao gDNA 

de uma planta previamente testada que apresenta uma banda de 620 pb. Este 

exemplo concreto diz respeito a plantas transformadas com o construto 

pAGP27::GUS.  

 

Figura 9. Separação electroforética dos produtos de PCR correspondentes aos fragmentos amplificados de GUS. As 

plantas 3 e 6 não apresentam qualquer amplificado, sendo portanto negativas para a presença do constructo 

pAGP::GUS. As plantas 1, 2, 4, 5 e 7 apresentam a banda amplificada com os oligonucleótidos de iniciação Atp_2049 e 

Atp_0126 (620 pb); plantas 1 - 7 – plantas analisadas; (+) controlo positivo para a reação (-) controlo negativo para a 

reação. (M) marcador de tamanhos moleculares (GeneRuler DNA Ladder Mix, Thermo Scientific). 

3.1.3.2. Padrão de expressão da AGP25 nos tecidos femininos  

 

A análise histoquímica da expressão do gene repórter GUS revelou uma atividade do 

gene conduzida pelo promotor da AGP25 na zona do estilete, óvulos e septo (Figura 

10 A-C). Nos óvulos, esta expressão é mais proeminente na zona da caláza e do 

funículo (Figura 10 D-F). Não foi observada atividade do gene repórter no estigma 

nem nos grãos de pólen (Figura 10A, C e D) 
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Figura 10. Localização histoquímica da atividade do GUS conduzida pelo promotor da AGP25 em tecidos reprodutores 

de plantas de Arabidopsis thaliana pAGP25::GUS F1. A. Atividade do GUS detetada na zona do estilete. Não se 

observa qualquer expressão no estigma nem no pólen; B. Atividade do GUS detetada nos óvulos e tecidos do pistilo; 

C. Deteção da atividade do GUS nos óvulos e no septo; D. Expressão do GUS detetada nos óvulos, na região da 

caláza e do funículo e ausência de atividade no tecido de transmissão; E, F. Óvulo em pormenor, com visualização da 

atividade do GUS no funículo e caláza. ch – caláza; f – funículo; ov – óvulo; s – septo; st – estilete; tt – tecido de 

transmissão. 

3.1.3.3. Padrão de expressão da AGP26 nos tecidos femininos 

 
A atividade do gene repórter GUS conduzido pelo promotor do gene AGP26 nos 

tecidos femininos é muito baixa, observando-se apenas alguma marcação bastante 

difusa, ao nível do estilete e das valvas do pistilo (Figura 12A, B). A marcação ao 

nível dos óvulos é muito fraca (Figura 12C-E), o mesmo acontece ao nível dos grãos 

de pólen (Figura 12F). 
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Figura 11. Localização histoquímica da atividade do GUS conduzida pelo promotor da AGP26 em tecidos reprodutores 

de plantas de Arabidopsis thaliana pAGP26::GUS F0. A. Atividade do GUS detetada na zona do estilete. B. Atividade 

do GUS detetada nas valvas do pistilo. C-E Atividade muito fraca do GUS nos óvulos, com ausência da sua atividade 

no tecido de transmissão. F. Ausência da atividade do GUS em toda a antera incluindo nos grãos de pólen. ov – óvulo; 

st – estilete; tt – tecido de transmissão; pg – grão de pólen. 

3.1.3.4 Padrão de expressão da AGP27 nos tecidos femininos 

 

A atividade do GUS ativada pelo promotor da AGP27 é forte no estilete (Figura 11A e 

B), nas células do tecido de transmissão (Figura 11C, D e F) e nos óvulos, na zona do 

funículo e na região da caláza (Figura 11D, E e F). 
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Figura 12. Localização histoquímica da atividade do GUS conduzida pelo promotor da AGP27 em tecidos reprodutores 

de plantas de Arabidopsis thaliana pAGP27::GUS F1. A. Atividade do GUS detetada na zona do estilete e ausente nas 

células estigmáticas; B. Atividade do GUS detetada na zona do estilete e tecido de transmissão; C. Deteção da 

atividade do GUS somente no tecido de transmissão; D – F. Atividade do GUS detetada com níveis elevados no tecido 

de transmissão e nos óvulos. ov – óvulo; st – estilete; tt – tecido de transmissão; f – funículo. 

3.2. Caracterização das plantas agp26-RNAi  

3.2.1. Genotipagem  

 

As plantas agp26-RNAi foram analisadas através de PCR para confirmar se 

continham a presença do constructo 35s:RNAi:AGP26. Para a deteção do 

constructo foram usados os oligonucleótidos de iniciação 348 (AGP26i Rv) e Vep41 

(Anexo I, Tabela 1). Foram analisadas plantas agp26-RNAi correspondentes à 

geração F0 (Figura 13a) e à geração F1 (Figura 13b). Através dos padrões de 

bandas observados no gel de agarose após eletroforese é possível determinar que 

na geração F0, as três plantas analisadas são positivas para a presença do 

constructo, e na geração F1 que as 15 plantas analisadas também apresentam o 

constructo 35s:RNAi:AGP26. 

 

 

Figura 13. Separação eletroforética dos produtos de PCR correspondentes aos fragmentos das bandas para o 

constructo p35S:AGP26i de 3 plantas agp26i (F0) e de 15 plantas agp26i (F1) com os oligonucleótidos de iniciação 

vep041 e AGP26iRv (~500 pb) (a) banda mutante amplificada para 3 plantas agp26i (F0); (b) banda mutante 

amplificada para 15 plantas agp26i (F1); (+) Controlos positivos para as diferentes reações; (-) controlos negativos para 

as diferentes reações. (M) marcador de tamanhos moleculares (GeneRuler DNA Ladder Mix, Thermo Scientific). 1 – 3 e 

1 – 15, plantas rastreadas. 

3.2.2. Análise da expressão do gene AGP26 nas plantas mutantes 

estudadas 

 

Foram selecionadas para análise 3 plantas agp26-RNAi F0 e 7 plantas F1, nestas 

plantas foi analisada a expressão do gene AGP26, comparando com plantas da 

variedade selvagem.  

b a 
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3.2.2.1. Síntese de cDNA  

 

A síntese de cDNA das plantas agp26-RNAi selecionadas foi efetuada para verificar os 

níveis de expressão da AGP26 nestes mutantes. Foi utilizada uma quantidade 

uniforme de RNA, cerca de 380 ng/µL, para se proceder à síntese do cDNA. Para 

verificar se houve algum tipo de contaminação genómica neste cDNA fez-se um PCR 

com oligonucleótidos de iniciação para a ACT8 de acordo com o descrito na secção 

3.1.2.1. Na Figura 14, verifica-se que nenhuma das amostras apresenta contaminação 

com gDNA pelo que o cDNA se encontra em perfeitas condições para se prosseguir 

com a quantificação da expressão do gene AGP26 a partir da técnica de RT-qPCR. 

 

 

 

 

Figura 14. Separação electroforética dos produtos de PCR correspondentes à amplificação de ACT8. O controlo 

positivo para o gDNA corresponde uma amostra extraída de uma planta selvagem em que o tamanho da banda 

esperado é de 292 pb. Um controlo positvo (+) foi utilizado a partir de uma amostra de cDNA de uma planta de 

variedade selvagem (WT), em que o tamanho da banda esperado é de 185pb. O controlo negativo (-), é um controlo 

em que foi adicionada apenas água pelo que não se espera obter qualquer amplificação. Amostras: (a) amostras 1-3 – 

cDNA agp26i (F0); (b) – amostras 1,3,4,6,8,15 – cDNA agp26i (F1); (WT) - cDNA de uma planta da variedade 

selvagem; (M) – marcador de tamanhos moleculares (GeneRuler DNA Ladder Mix, Thermo Scientific). 

3.2.2.2. RT-qPCR 

 

Para confirmar que as plantas agp26-RNAi selecionadas eram linhas mutantes de 

silenciamento (knock-down), o transcrito do gene AGP26 foi quantificado nas flores 

mutantes agp26-RNAi e comparado com a quantidade de transcrito em flores no 

mesmo estádio de plantas selvagens. Através desta técnica é possível verificar que 

das três plantas F0 selecionadas (agp26i.1 F0; agp26i.2 F0; agp26i.3 F0) apenas duas 

apresentam uma diminuição significativa na quantidade de transcrito do gene AGP26 

(agp26i.1 F0 e agp26i.2 F0) (Figura 15). Das plantas da geração F1 apenas 4 foram 

selecionadas para se quantificar a expressão do gene AGP26 (agp26i.1 F1; agp26i.3 

F1; agp26i.6 F1; agp26i.11 F1), dessas quatro apenas uma (agp26i.1 F1) apresenta 

uma diminuição significativa na quantidade de transcritos (Figura 15), sendo 

consideradas mutantes de silenciamento (knock-down). 

a b 
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Figura 15. Expressão relativa do gene AGP26 em linhas agp26i comparando com a sua expressão em linhas da 

variedade selvagem (WT). As plantas agp26i.1 (F0), agp26i.2 (F0) e agp26i.3 (F0) correspondem à geração F0, 

enquanto, as restantes correspondem à geração F1. Destas plantas, apenas as agp26i.1 (F0), agp26i.2 (F0), agp26i.1 

(F1) demonstraram desregulação significativa do gene AGP26 relativamente a plantas de variedade selvagem. O nível 

dos transcritos foi normalizado de acordo com os genes de referência ACT8 e RUB1. Cada barra representa uma 

média das três réplicas técnicas; o * representa um resultado significativo para P<0.05.  

3.2.3. Ensaio de crescimento do tubo polínico in vivo   

 

Para as duas primeiras plantas agp26-RNAi mutantes da geração F0 foram realizados 

cruzamentos recíprocos para observar o crescimento do tubo polínico in vivo através 

da coloração com azul de anilina. O azul de anilina cora a parede de calose dos tubos 

polínicos que crescem através dos diferentes tecidos do pistilo, permitindo-nos assim a 

sua visualização ao microscópio. A polinização manual dos pistilos agp26-RNAi com 

grãos de pólen da variedade selvagem, seguida da coloração com azul de anilina 24h 

após a polinização, demonstrou que o crescimento dos tubos polínicos nos tecidos 

femininos de agp26-RNAi ocorre com sucesso e estes atingem o saco embrionário dos 

óvulos sem qualquer dificuldade (Figura 16A-D). No cruzamento oposto, os tubos 

polínicos provenientes de agp26-RNAi também crescem ao longo dos tecidos 

femininos da variedade selvagem atingindo com sucesso o saco embrionário no 

interior do óvulo (Figura 16E-H). Pelo que nestes cruzamentos, não se observam 

quaisquer alterações face ao normal crescimentos dos TPs em plantas da variedade 

selvagem. Para as plantas agp26-RNAi, geração F1, o crescimento do tubo polínico foi 

analisado em plantas mutantes autopolinizadas. Também, neste caso, o crescimento 

do TP através dos tecidos femininos da planta mutante ocorre sem qualquer 

dificuldade e atinge o seu alvo na perfeição, o saco embrionário. Em nenhum dos 

pistilos analisados se verificaram alterações ou defeitos no crescimento do TP até aos 

óvulos (Figura 16I, J). 
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Figura 16. Coloração com azul de anilina de tubos polínicos após cruzamentos recíprocos entre agp26i.1 (F0) / 

agp26i.2 (F0) e variedade selvagem (WT) e de pistilos autoplinizados agp26i.1 (F1). A. Grãos de pólen a germinar 

normalmente no estigma da flor agp26i.1 (F0) com tubos polínicos WT a crescer para o interior do estilete; B. Tubo 

polínico WT a crescer para o saco embrionário de um óvulo de agp26i.1 (F0); C. Grãos de pólen a germinar forma 

normal no estigma da flor agp26i.2 (F0) com tubos polínicos da WT a crescer para o interior do estilete; D. Tubo 

polínico WT a crescer para o saco embrionário de um óvulo agp26i.2 (F0); E. Grãos de pólen a germinar normalmente 

no estigma da flor WT com tubos polínicos agp26i.1 (F0) a crescer para o interior do estilete; F. Tubo polínico agp26.1 

(F0) a crescer para o interior do saco embrionário do óvulo WT; G. Grãos de pólen a germinar normalmente no estigma 

da flor da WT com tubos polínicos agp26i.2 (F0) a crescer para o interior do estilete; H. Tubo polínico agp26i.2 (F0) a 

crescer para o interior do saco embrionário do óvulo WT; I-J. Pistilos autopolinizados agp26.1 (F1) com os grãos de 

pólen a germinar no estigma e tubos polínicos a crescer normalmente para o interior do estilete. pt – tubo polínico; ov – 

óvulo; pg – grão de pólen. Os asteriscos correspondem à entrada dos tubos polínicos nos óvulos.  

3.2.4. Desenvolvimento dos óvulos e das sementes em plantas agp26-

RNAi 

Os óvulos provenientes das plantas mutantes agp26-RNAi foram clareados com 

hidrato de cloral e observados ao microscópio com DIC. Esta técnica permitiu-nos 

observar que o óvulo dos mutantes agp26-RNAi (agp26i.1 e agp26i.2 (F0)) é normal 

desde a fase do desenvolvimento do gametófito feminino FG6 com as 7 células (8 

núcleos) do saco embrionário presentes (Christensen et al., 1997) até às fases mais 

maduras (óvulos no estado VI com os 8 núcleos do endoesperma formados no saco 

embrionário e com a célula central fundida e antípodas degeneradas como descrito em 

Schneitz et al. (1995) em que é possível observar o desenvolvimento do embrião até 

às 8-16 células. Através desta técnica foi possível observar as estruturas reprodutoras 

no interior do saco embrionário, nomeadamente, a célula central, a oosfera e as duas 
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sinergídeas que apresentam um desenvolvimento normal nestas plantas mutantes 

(Figuras 17A,D e G), e ainda se observou a formação inicial do zigoto que ocorre 

conforme o visualizado para plantas da variedade selvagem (Figuras 17B,E e H). 

Para além disso, é possível observar o desenvolvimento do embrião (estado 8-16 

células) que ocorre de forma normal (Figuras 17C,F e I). 

Figura 17. Clareamento com hidrato de cloral de óvulos e sementes de plantas agp26i.1 (D-F) e agp26i.2 (F0) (G-I) 

comparando com óvulos e sementes da variedade selvagem (WT) (A - C). A. Desenvolvimento de um óvulo WT com a 

célula central e a oosfera (triângulos brancos) visíveis dentro do saco embrionário; B. Desenvolvimento de uma 

semente WT com 4 núcleos do endosperma (triângulos brancos) e o zigoto recém-formado (triângulo preto); C. 

Desenvolvimento de uma semente WT com um embrião no estado 8-16 células; D. Desenvolvimento de um óvulo 

agp26i.1 (F0) com a célula central, oosfera e as duas sinergídeas bem desenvolvidas (triângulos brancos); E. 

Desenvolvimento de um óvulo agp26.1 (F0) com 2 núcleos do endosperma (triângulos brancos) e o zigoto recém-

formado (triângulo preto); F. Desenvolvimento normal de uma semente agp26i.1 (F0) com um embrião no estado 8-16 

células; G. Desenvolvimento de um óvulo agp26i.2 (F0) com a célula central, oosfera e as sinergídeas bem 

desenvolvidas (triângulos brancos); H. Desenvolvimento de uma semente agp26i.2 (F0) com um zigoto recém-formado 
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(triângulo preto); I. Desenvolvimento normal de uma semente agp26i.2 (F0) com um embrião no estado 8-16 células. ne 

– núcleos do endosperma; cc - célula central; oo – oosfera; sy – sinergídeas; zy- zigoto; em- embrião. 

3.2.5. Contagem do número de sementes  

 

Para as linhas mutantes agp26-RNAi, foi realizada uma análise fenotípica 

relativamente ao desenvolvimento das síliquas e das sementes. Assim, foram 

analisadas silíquas provenientes de plantas da variedade selvagem e plantas 

mutantes agp26i.1 (F0), agp26i.2 (F0), agp26i.1 (F1) e agp26i.3 (F1) cultivadas nas 

mesmas condições (Figura 18). 

Nesta análise foi realizada a observação das sementes com desenvolvimento normal e 

completamente desenvolvidas (sementes verdes), sementes abortadas com coloração 

transparente/esbranquiçada, cujo embrião permaneceu no estado pré-globular do 

desenvolvimento embrionário (sementes brancas), sementes abortadas que à 

semelhança das brancas, ficaram paradas no estado pré-globular, pelo que não 

continuaram o seu desenvolvimento, mas que sofreram dessecação apresentando 

assim uma cor acastanhada (sementes castanhas) e óvulos não fecundados (óvulos 

abortados) (Matias-Hernandez et al., 2010), para as síliquas mutantes em questão 

comparando com as síliquas da variedade selvagem. No caso, das sementes verdes 

com um desenvolvimento normal não existem diferenças significativas entre as 

síliquas mutantes e selvagens (Figura 18a). O mesmo acontece para o número médio 

de sementes brancas e castanhas encontradas nas silíquas mutantes comparadas 

com as da variedade selvagem (Figura 18b e c). No que diz respeito, aos óvulos 

abortados, as silíquas da planta mutante agp26i.3 (F1) apresentam um número médio 

significativamente mais elevado de óvulos abortados face às síliquas da variedade 

selvagem. As restantes plantas mutantes analisadas não apresentam diferenças 

significativas no número médio de óvulos abortados encontrados (Figura 18d). 

Quando observadas à lupa binocular as silíquas mutantes agp26i não apresentaram 

diferenças ao nível do seu aspeto face às silíquas da variedade selvagem (Figura 

18e).  
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Figura 18. Gráficos relativos à análise fenotípica de plantas agp26i no que diz respeito ao desenvolvimento das 

síliquas/sementes e observação das síliquas à lupa binocular em comparação com a variedade selvagem (WT). a) 

Gráfico relativo ao número médio de sementes verdes analisadas em 2 plantas agp26i (F0), 2 plantas agp26i (F1) e 

uma planta WT. Não se observam diferenças significativas entre o número de sementes encontradas nas plantas 

mutantes agp26i analisadas e a planta WT. b) Gráfico relativo ao número médio de sementes brancas analisadas em 2 

plantas agp26i (F0), 2 plantas agp26i (F1) e uma planta WT. Não se observam diferenças significativas. c) Gráfico 

relativo ao número médio de sementes castanhas analisadas em 2 plantas agp26i (F0), 2 plantas agp26i (F1) e uma 

planta WT. Não se observam diferenças significativas para este estado de desenvolvimento entre as plantas WT e 

mutantes. d) Gráfico relativo ao número médio de óvulos abortados analisados em 2 plantas agp26i (F0), 2 plantas 

agp26i (F1) e uma planta WT. As silíquas da agp26i.3 (F1) apresentam um número significativamente mais elevado de 

óvulos abortados, seguindo-se a planta agp26i.1 (F1) comparando com WT. Em todos os casos, foram analisadas 10 

silíquas por cada planta e para análise estatística foi utilizado o método ANOVA e o teste Tukey. e) Silíquas WT e 

agp26i fixadas em etanol a 70% observadas na lupa binocular modelo C-DSD230 da Nikon.  

3.3. Obtenção do triplo mutante agp25agp26agp27 

3.3.1. Genotipagem  

 

As plantas supostamente agp25agp26agp27, obtidas após a sementeira realizada com 

as sementes das plantas obtidas após Floral Dip, foram analisadas através de PCR 

para confirmar se eram homozigóticas para a presença da inserção para a agp27 e 

para a presença dos constructos 35s:RNAi:AGP25 e 35s:RNAi:AGP26. Para a 

deteção do constructo 35s:RNAi:AGP25 foram utilizados os oligonucleótidos de 

iniciação AGP25fw (563) e Vep42 (Anexo I, Tabela 1) e para a deteção do constructo 

35s:RNAi:AGP26 foram usados os oligonucleótidos de iniciação 348 (AGP26i Rv) e 

Vep41 (Anexo I, Tabela 1). Para confirmar as plantas homozigóticas para a inserção 

agp27 foram usados os oligonucleótidos de iniciação 4525 (LP) e 4524 (RP) para a 

deteção da banda da variedade selvagem (LP + RP) e os oligonucleótidos de iniciação 

RP + Ds34 para a deteção da banda mutante sendo realizadas reações 

independentes (Anexo I, Tabela 1). Através dos padrões de bandas observados no gel 

de agarose após eletroforese é possível determinar que as plantas 2, 3 e 6 são 

c 
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positivas para a inserção agp27 (Figura 19a) e para a presença dos constructos 

35s:RNAi:AGP25 (Figura 19b) e 35s:RNAi:AGP26 (Figura 19c). 

 

 

 

 

 

Figura 19. Separação eletroforética dos produtos de PCR correspondentes aos fragmentos das bandas para os 

constructos 35s:RNAi:AGP25 e 35s:RNAi:AGP26 e para a banda da variedade selvagem (WT) e mutante (mt) para a 

inserção agp27 para 8 plantas agp25agp26agp27.a) produtos de PCR dos fragmentos de bandas obtidas para a 

inserção do mutante agp27 em que a banda WT foi amplificada com os oligonucleótidos de iniciação 4525 (LP) e 4524 

(RP) (1541pb) e a banda mt foi amplificada com os oligonucleótidos de iniciação RP + Ds34 (~600 pb); b) produtos de 

PCR dos fragmentos de bandas obtidas para o constructo 35s:RNAi:AGP25 com os oligonucleótidos de iniciação 

AGP25fw (563) e Vep42 em que as plantas 2,3 e 6 apresentam o tamanho de banda esperado para a presença do 

constructo (~400pb); c) produtos de PCR dos fragmentos de bandas obtidas para o constructo 35s:RNAi:AGP26 com 

os oligonucleótidos de iniciação AGP26i Rv e Vep41 em que as plantas 1 a 8 apresentam o fragmento de banda 

esperado para a presença deste constructo (~500pb); (+) controlos positivos para as diferentes reações; (-) controlos 

negativos para as diferentes reações; (M) marcador de tamanhos moleculares (GeneRuler DNA Ladder Mix, Thermo 

Scientific). 1 – 8, plantas rastreadas. 

3.3.2. Síntese de cDNA 

 

A síntese de cDNA de inflorescências das 3 plantas agp25agp26agp27 e de uma 

planta da variedade selvagem foi efetuada para verificar a presença ou ausência de 

expressão dos genes AGP25, AGP26 e AGP27 nestas plantas. Foi utilizada uma 

quantidade uniforme de RNA, cerca de 380 ng/µL, para se proceder à síntese do 

cDNA. Para verificar se havia algum tipo de contaminação genómica neste cDNA fez-

se um PCR com oligonucleótidos de iniciação para a ACT8 de acordo com o descrito 

na secção 3.1.2.1. Na Figura 20, verifica-se que nenhuma das amostras apresenta 

contaminação com gDNA pelo que o cDNA se encontrava em perfeitas condições para 

se prosseguir com a quantificação da expressão dos 3 genes nestas plantas. 

a 

b 

c 

a 

c 
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Figura 20. Separação electroforética dos produtos de PCR correspondentes à amplificação de ACT8. O controlo 

positivo para o gDNA corresponde a uma amostra extraída de uma planta da variedade selvagem (WT) em que o 

tamanho da banda esperado é de 292 pb. Um controlo positvo (+) foi utilizado a partir de uma amostra de cDNA de 

uma planta WT, em que o tamanho da banda esperado é de 185 pb. O controlo negativo (-), é um controlo em que foi 

adicionada apenas água pelo que não se espera obter qualquer amplificação. Amostras: (2) cDNA de inflorescência da 

planta agp25agp26agp27 (n.2); (3) cDNA de inflorescência da planta agp25agp26agp27 (n.3); (6) cDNA de 

inflorescência da planta agp25agp26agp27 (n.6); (WT) cDNA de inflorescência de plantas da variedade selvagem; (M) 

marcador de tamanhos moleculares (GeneRuler DNA Ladder Mix, Thermo Scientific). 

3.3.3. RT-qPCR  

 

Para confirmar a expressão dos genes AGP25, AGP26 e AGP27 nas 3 plantas 

mutantes triplos agp25agp26agp27, o transcrito destes genes foi quantificado nas 

suas inflorescências. Através desta técnica é possível verificar que a planta número 2 

apresenta uma sobrexpressão do gene AGP25, uma ligeira diminuição da expressão 

do gene AGP26 e uma expressão nula do gene AGP27. A planta número 3 apresenta 

uma diminuição não significativa na expressão do gene AGP25, uma maior diminuição 

da expressão do gene AGP26, mas não significativa, e uma expressão nula do gene 

AGP27. A planta número 6 apresenta uma diminuição significativa da expressão do 

gene AGP25 e AGP26 e uma expressão nula do gene AGP27, sendo esta planta 

utilizada para os estudos posteriores do mutante agp25agp26agp27 (Figura 21).  

 

 

 

 

 

Figura 21. Expressão relativa dos genes AGP25, AGP26 e AGP27 em inflorescência de 3 plantas mutantes 

agp25agp26agp27 comparando com a variedade selvagem (WT). Verifica-se que a planta número 6 é a única que 

apresenta uma diminuição significativa da expressão dos 3 genes em estudo relativamente ao que acontece em WT. O 

nível dos transcritos foi normalizado comparando com os níveis dos genes de referência ACT8 e RUB1. Cada barra 

representa uma média das três réplicas técnicas. O * representa um resultado significativo para P<0.01.  
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 3.3.4. Análise fenotípica  

 

As plantas mutantes agp25agp26agp27 exibiram um fenótipo característico em que 

apresentavam apenas a haste floral principal, continham poucas flores e a sua 

senescência ocorria de forma mais rápida do que aconteceu em plantas da variedade 

selvagem (Figuras 22A, B e C). Para além disso, a planta agp25agp26agp27 que 

apresentou a diminuição dos níveis de expressão dos 3 genes significativa 

demonstrou um crescimento anormal, atrofiado e com muito poucas flores (Figura 

22D).  

Figura 22. Caracterização do fenótipo das plantas mutantes agp25agp26agp27. A. Planta da variedade selvagem (WT) 

e planta agp25agp26agp27 (n2) em que se observa a ausência de hastes laterais na planta mutante, uma menor 

produção de flores e consequentemente, de sementes comparando com a planta WT; B. Terminação floral da planta 

agp25agp26agp27 (n2) em que se observam poucas flores e com uma senescência mais rápida do que acontece em 

WT; C. Planta WT e planta agp25agp26agp27 (n3) em que a planta mutante apresenta apenas uma haste principal 

com menor crescimento do que é visível na planta da variedade selvagem e menor produção de flores; D. Planta da 

variedade selvagem e planta agp25agp26agp27 (n6) que apresenta um crescimento anormal, atrofiado com muito 

poucas flores e consequentemente, um número muito reduzido de sementes.  

3.3.5. Ensaio de crescimento do tubo polínico in vivo   

 

Para a planta agp25agp26agp27 (n.6) o crescimento do tubo polínico in vivo foi 

analisado em plantas mutantes autopolinizadas através da coloração com azul de 

anilina. Nesta planta verifica-se a existência de poucos grãos de pólen na superfície do 

estigma e consequentemente poucos TPs são observados em crescimento (Figura 

23A) sendo que a sua orientação não ocorre de forma normal (Figura 23B-D), 

culminando em poucos óvulos fecundados (Figura 23C- E). 
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Figura 23. Coloração com azul de anilina de tubos polínicos em pistilos autopolinizados de agp25agp26agp27 (n.6). A. 

Observam-se poucos grãos de pólen no estigma e, consequentemente poucos TPs a crescer pelo estilete; B. Verifica-

se que os TPs não crescem em direção aos óvulos; C, D. Entrada de um TP num óvulo e o crescimento dos TPs pelo 

tecido de transmissão; E. Observa-se a presença de apenas um óvulo fecundado. pt – tubo polínico; ov – óvulo; pg – 

grão de pólen. Os asteriscos correspondem à entrada dos tubos polínicos nos óvulos. 

3.4. HDA19 & AGPs  

3.4.1. Genotipagem das plantas hda19 

 

As plantas hda19 foram analisadas através de PCR para confirmar as homozigóticas 

(HM) para a inserção. Para a deteção da banda da variedade selvagem (WT) 

(oligonucleótidos de iniciação LP + RP – Anexo I, Tabela 1) e da banda mutante 

(oligonucleótidos de iniciação LP + LBb1.3 – Anexo I, Tabela 1) foram realizadas 

reações independentes. Através dos padrões de bandas observados em gel de 

agarose (Figura 24) após eletroforese é possível observar a ausência de banda 

correspondente ao amplificado da variedade selvagem e a presença de banda para o 

amplificado mutante, indicando-nos que as plantas 1 a 4 são HM para a inserção. 

Visualiza-se uma banda inespecífica em todas as amostras que corresponde à 

formação de dímeros de oligonucleótidos de iniciação. 
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Figura 24. Separação eletroforética dos produtos de PCR correspondentes aos fragmentos das bandas da variedade 

selvagem (WT) e mutante (mt) para 4 plantas hda19. A banda WT foi amplificada com os oligonucleótidos de iniciação 

(LP) + (RP) (652pb) e a banda mt foi amplificada com os oligonucleótidos de iniciação (LP) + LbB1.3. (+) controlos 

positivos para as diferentes reações; (-) controlos negativos para as diferentes reações. (M) marcador de tamanhos 

moleculares (GeneRuler DNA Ladder Mix, Thermo Scientific). 1 – 4, plantas rastreadas. 

3.4.2. Desregulação das 3 AGPs no mutante hda19 

 

Para confirmar a desregulação da AGP25, da AGP26 e da AGP27 no mutante hda19, 

foi realizada a análise de expressão dos genes destas AGPs em inflorescências de 

hda19 através da técnica de RT-qPCR. Para isso, foram utilizadas inflorescências do 

mutante hda19 e inflorescências de plantas da variedade selvagem. 

3.4.2.1. Síntese de cDNA  

 

A síntese de cDNA de inflorescências do mutante hda19 e de plantas da variedade 

selvagem (WT) foi efetuada para verificar a expressão dos genes AGP25, AGP26 e 

AGP27 neste tecido e efetuar uma comparação desta expressão no mutante face às 

plantas da variedade selvagem. Foi utilizada uma quantidade uniforme de RNA, cerca 

de 380 ng/µL, para se proceder à síntese do cDNA. Para verificar se há algum tipo de 

contaminação genómica neste cDNA fez-se um PCR com oligonucleótidos de 

iniciação para a ACT8 de acordo com o descrito na secção 3.1.2.1. Na Figura 25, 

verifica-se que nenhuma das amostras apresenta contaminação com gDNA pelo que o 

cDNA se encontra em perfeitas condições para se prosseguir com a quantificação da 

expressão dos 3 genes neste tecido e efetuar a comparação pretendida. O controlo 

realizado com gDNA não funcionou devido a um erro de pipetagem. 
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Figura 25. Separação electroforética dos produtos de PCR correspondentes à amplificação de um fragmento de ACT8. 

O controlo positivo para o gDNA corresponde a uma amostra extraída de uma planta da variedade selvagem (WT) em 

que o tamanho da banda esperado é de 292 pb. Um controlo positvo (+) foi utilizado a partir de uma amostra de cDNA 

de uma planta WT, em que o tamanho da banda esperado é de 185 pb. O controlo negativo (-), é um controlo em que 

foi adicionada apenas água pelo que não se espera obter qualquer amplificação. Amostras: (hda19 inf) – cDNA de 

inflorescência de plantas mutantes hda19; (WT inf) – cDNA de inflorescência de plantas da variedade selvagem; (M) – 

marcador de tamanhos moleculares (GeneRuler DNA Ladder Mix, Thermo Scientific). 

3.4.2.2. RT-qPCR  

 

Para confirmar a possível desregulação das 3 AGPs em estudo no mutante hda19, os 

transcritos dos genes AGP25, AGP26 e AGP27 foram quantificados na inflorescência 

de plantas mutantes hda19 e de plantas da variedade selvagem (WT). Através desta 

técnica foi possível verificar que a AGP25 e a AGP27 apresentam uma redução 

significativa da expressão nas inflorescências mutantes hda19 face ao que acontece 

em inflorescências da variedade selvagem. Por outro lado, a expressão do gene 

AGP26 é praticamente idêntica nas inflorescências do mutante hda19 e nas 

inflorescências da variedade selvagem, pelo que não existem diferenças significativas 

neste caso (Figura 26).  

 

Figura 26. Expressão relativa dos genes AGP25, AGP26 e AGP27 em inflorescências hda19 e inflorescências da 

variedade selvagem (WT). Verifica-se que os genes AGP25 e AGP27 apresentam uma menor expressão nas 

inflorescências hda19 comparando com as inflorescências WT. O gene AGP26 apresenta expressão praticamente igual 

nas inflorescências hda19 e nas inflorescências WT. Os níveis dos transcritos foram normalizados de acordo com os 

genes de referência ACT8 e RUB1. Cada barra representa uma média das três réplicas técnicas. O * representa um 

resultado significativo para P<0.05. 

3.4.3. Expressão das 3 AGPs antes e após a polinização em mutantes 

hda19  

Para compreender se existe uma diferença de expressão entre as AGPs em plantas 

hda19 antes da polinização e após a polinização foi realizada a análise de expressão 

destas 3 AGPs em pistilos hda19 emasculados e 24 horas após a polinização com 

pólen da variedade selvagem (WT), utilizando a técnica de RT-qPCR. Foram utilizados 

pistilos WT emasculados e pistilos 24h após a polinização com pólen hda19 para se 
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efetuar a comparação com os pistilos hda19. Para esta experiência, foram efetuadas 2 

réplicas biológicas.  

3.4.3.1. Síntese de cDNA 

 

A síntese de cDNA de pistilos mutantes hda19 emasculados (hda19 E) e 24h após a 

polinização com pólen da variedade selvagem (hda19 ♀ x WT♂) e de pistilos da 

variedade selvagem emasculados (WT E) e 24h após a polinização com pólen hda19 

(WT♀ x hda19♂) foi efectuada para verificar a expressão dos genes AGP25, AGP26 e 

AGP27 nestes pistilos antes e 24h após a polinização e efetuar uma comparação 

desta expressão no mutante face ao que acontece na variedade selvagem. Foram 

efectuadas 2 réplicas biológicas, pelo que foram realizadas 2 sínteses de cDNA 

distintas (Figura 27a e b), para além disso para cada réplica foi utilizada uma 

quantidade uniforme de RNA, cerca de 380 ng/µL, para se proceder à síntese do 

cDNA. Para verificar se há alguma contaminação genómica neste cDNA fez-se um 

PCR com oligonucleótidos de iniciação para a ACT8 de acordo com o descrito na 

secção 3.1.2.1. Na Figura 27, verifica-se que nenhuma das amostras apresenta 

contaminação com gDNA pelo que o cDNA se encontra em perfeitas condições para 

se prosseguir com a quantificação da expressão dos 3 genes neste tecido e efetuar a 

comparação pretendida.  

 

Figura 27. Separação electroforética dos produtos de PCR correspondentes à amplificação de ACT8 para as 2 réplicas 

biológicas (a - réplica 1; b – réplica 2) O controlo positivo para o gDNA corresponde a uma amostra extraída de uma 

planta da variedade selvagem (WT) em que o tamanho da banda esperado é de 292 pb. Um controlo positvo (+) foi 

utilizado a partir de uma amostra de cDNA de uma planta WT, em que o tamanho da banda esperado é de 185 pb. O 

controlo negativo (-), é um controlo em que foi adicionada apenas água pelo que não se espera obter qualquer 

amplificação. Amostras: (hda19 E) – cDNA de pistilos hda19 emasculados; (hda19 ♀ x WT♂) – cDNA de pistilos hda19 

24h após a polinização com pólen da variedade selvagem; (WT E) – cDNA pistilos da variedade selvagem 

emasculados; (WT♀ x hda19♂) – cDNA de pistilos 24h após a polinização com pólen hda19. (M) – marcador de 

tamanhos moleculares (GeneRuler DNA Ladder Mix, Thermo Scientific). 

a b 
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3.4.3.2. RT-qPCR 

 

Para verificar a existência de diferenças de expressão das 3 AGPs em foco antes e 

após a polinização em mutantes hda19, os transcritos dos genes AGP25, AGP26 e 

AGP27 foram quantificados em pistilos emasculados e em pistilos 24h após a 

polinização com pólen da variedade selvagem (WT). Foram realizadas 2 réplicas 

biológicas, pelo que aqui encontra-se representada a junção das duas réplicas 

realizadas. Através desta técnica foi possível verificar que os genes AGP25, AGP26 e 

AGP27 não apresentam diferenças significativas ao nível da sua expressão antes e 

após a polinização no mutante hda19 (Figura 28). 

 

Figura 28. Expressão relativa dos genes AGP25, AGP26 e AGP27 em pistilos mutantes hda19 emasculados (hda19 E) 

e 24h após a polinização com pólen da variedade selvagem (hda19 ♀ x WT♂ - hda19 P) e de pistilos da variedade 

selvagem emasculados (WT E) e 24h após a polinização com pólen hda19 (WT♀ x hda19 ♂ - WT P). Observa-se que 

não existem diferenças significativas para os níveis dos transcritos dos genes AGP25, AGP26 e AGP27 antes e após a 

polinização no mutante hda19. O nível dos transcritos foi normalizado comparando com os níveis dos genes de 

referência ACT8 e RUB1. Cada barra representa uma média das três réplicas técnicas. P <0.01.  

3.5. Obtenção de mutantes knock-out  através da técnica 

de CRISPR/Cas9 

3.5.1. Amplificação das cassetes de sgRNA  

 

Para se obter o duplo mutante agp25agp26 foi realizado um primeiro PCR que permite 

a amplificação das cassetes de sgRNA juntamente com adaptadores que permitem 

depois a sua ligação ao vetor. Para realizar esta técnica utilizando-se o vetor 

pKIR1.1R foi utilizado o template Dkv 1097 e a partir deste foram amplificadas as 6 

cassetes de sgRNA dando origem a 2 produtos de PCR por cada cassete de sgRNA. 

Este vetor backbone relativo ao vetor pKIR1.1R não contém o promotor U6-26 nem a 

sequência scaffold. Assim, no primeiro PCR realizado é necessário amplificar a 

cassete de sgRNA através do vetor template adicionando a cada sgRNA parte da 

sequência correspondente ao promotor U6-26 e à sequência scaffold. Pelo que, os 
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produtos de PCR obtidos decorrem da reação entre os oligonucleótidos de iniciação: 

A-sgRNA + oligonucleótido de iniciação esquerdo específico para cada sgRNA (478 

pb) e B-sgRNA + oligonucleótido de iniciação direito específico para cada sgRNA (122 

pb) (Anexo I, Tabela 4 e Anexo II, Figura 3). Nesta reação de PCR é possível 

observar que os dois produtos de PCR para cada cassete foram amplificados com 

sucesso e com os tamanhos da banda previstos (Figura 29). 

 

 

 

 

Figura 29. Separação eletroforética dos produtos de PCR correspondentes aos 6 sgRNAs para o duplo mutante 

agp25agp26 utilizando o vetor pKIR1.1R + template Dkv 1097. Um dos produtos de PCR foi amplificado através da 

reação entre os oligonucleótidos de iniciação A-sgRNA + oligonucleótido de iniciação esquerdo específico para cada 

sgRNA (478 pb) e outro produto de PCR foi obtido através da reação entre os oligonucleótidos de iniciação B-sgRNA + 

oligonucleótido de iniciação direito específico para cada sgRNA (122 pb). Amostras: (25_1) - sgRNA1; (25_2) - 

sgRNA2; (25_3) - sgRNA3; (26_1) - sgRNA4; (26_2) - sgRNA5; (26_3) – sgRNA6. (M) – marcador de tamanhos 

moleculares (Gene Ladder 100, Nippon Gene). 

A mesma reação foi realizada para o vetor pHEEBlli, no entanto, para este vetor o 

template utilizado foi o próprio vetor original não sendo necessário um template de 

DNA diferente, pois este vetor já contém a sequência do promotor U6-26 e a 

sequência scaffold. A reação ocorreu utilizando dois pares de oligonucleótidos de 

iniciação para cada sgRNA: Fw_linker_1st + oligonucleótido de iniciação esquerdo 

específico (444 pb) e Rv_linker _1st + oligonucleótido de iniciação direito específico 

(97 pb). No caso, do 1º e último sgRNA a reação ocorre entre os oligonucleótidos de 

iniciação Fw_linker_1st e AGP25_1_gRNA_Fw (146 pb) e os oligonucleótidos de 

iniciação Rv_linker _1st e AGP26_3_gRNA_Rv (473 pb) obtendo-se apenas um 

produto de PCR para estas cassetes de sgRNA visto que não é necessário amplificar 

o promotor U6-26 e a sequência scaffold para estas cassetes pois já se encontram no 

vetor final (Anexo I, Tabela 6 e Anexo II, Figura 4). Nesta reação de PCR é possível 

observar que os dois produtos de PCR para cada cassete foram amplificados com 

sucesso e com os tamanhos da banda previstos (Figura 30). 
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Figura 30. Separação eletroforética dos produtos de PCR correspondentes aos 6 sgRNAs para o duplo mutante 

agp25agp26 utilizando o vetor pHEEBlli. Um dos produtos de PCR foi amplificado através da reação entre os 

oligonucleótidos de iniciação Fw_linker_1st + oligonucleótido de iniciação esquerdo específico (444 pb) e o outro 

produto de PCR entre os oligonucleótidos de iniciação Rv_linker _1st + oligonucleótido de iniciação direito específico 

(97 pb). No caso, do 25_1 e 26_3 a reação ocorre entre os oligonucleótidos de iniciação Fw_linker_1st e 

AGP25_1_gRNA_Fw (146 pb) e os oligonucleótidos de iniciação Rv_linker _1st e AGP26_3_gRNA_Rv (473 pb), 

respetivamente. Amostras: (25_1) - sgRNA1; (25_2) - sgRNA2; (25_3) - sgRNA3; (26_1) - sgRNA4; (26_2) - sgRNA5; 

(26_3) – sgRNA6. (M) – marcador de tamanhos moleculares (Gene Ladder 100, Nippon Gene);  

Para a criação dos mutantes simples agp25 e agp26 foi também utilizado o vetor 

pHEEBlli, mas neste caso foi utilizado o template pCBC-DT1T2 para ocorrer a 

amplificação das cassetes de sgRNA. A utilização deste template para se obter 

apenas 2 cassetes de sgRNA para cada gene permite que seja apenas necessário 

fazer um PCR em que o produto obtido apresenta já as características necessárias 

para depois ser ligado ao vetor final. Assim, são utilizados 2 oligonucleótidos de 

iniciação (Anexo I, Tabela 8) que amplificam as duas cassetes de sgRNAs para cada 

gene obtendo-se apenas um produto de PCR que representa as duas cassetes de 

sgRNA ligadas e amplificadas para cada gene (Anexo I, Tabela 8 e Anexo II, Figura 

5). Nesta reação de PCR é possível observar que os produtos de PCR para ambos os 

genes foram amplificados com sucesso e com os tamanhos da banda previstos sendo 

de cerca de 600 pb (Figura 31). 

 

Figura 31. Separação eletroforética dos produtos de PCR correspondentes aos sgRNAs para os mutantes simples 

agp25 e agp26 utilizando o vetor pHEEBlli + template pCBC-DT1T2. Os produtos de PCR foram amplificados utilizam-

se 2 oligonucleótidos de iniciação para cada sgRNA em que o tamanho do amplificado é de aproximadamente 600 pb. 

Amostras: AGP25 e AGP26 – produto de PCR correspondente aos 2 sgRNAs desenhados para o gene AGP25 e 

AGP26, respetivamente (M) – marcador de tamanhos moleculares (Gene Ladder 100, Nippon Gene). 
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3.5.2. Ligação das cassetes de sgRNA  

 

Para a criação do duplo mutante agp25agp26 utilizando o vetor pKIR1.1R e o vetor 

pHEEBlli é necessário recorrer a um segundo PCR em que são utilizados os produtos 

obtidos no PCR anterior como template de DNA (Figura 31). No caso do vetor 

pKIR1.1R são utilizados os oligonucléotidos de iniciação para cada cassete indicados 

no Anexo I, Tabela 5 e no caso do vetor pHEEBlli os oligonucleótidos de iniciação 

indicados no Anexo I, Tabela 7. A amplificação obtida através da utilização destes 

oligonucleótidos de iniciação permite posteriormente, nos dois casos, a ligação entre 

as diferentes cassetes e por fim, a ligação ao vetor final. A junção dos dois produtos 

de PCR para cada cassete de sgRNA leva à formação de uma banda com cerca de 

590 pb que é observável na Figura 32 para o vetor pKIR1.1R. No caso do vetor 

pHEEBlli apenas existe um produto de PCR para a primeira e última cassete de 

sgRNA pelo que apenas esse é utilizado para ser amplificado e em que a banda única 

obtida neste segundo PCR é de cerca de 150 pb para a primeiro cassete e 500 pb 

para a última cassete de sgRNA. No caso das outras cassetes de sgRNA os dois 

produtos de PCR são utilizados para a formação de uma banda única com cerca de 

500 pb (Figura 33).  

  

  

  

 

Figura 32. Separação eletroforética dos produtos obtidos no 2º PCR correspondentes às 6 cassetes de 

sgRNAs finais para a obtenção do duplo mutante agp25agp26 utilizando o vetor pKIR1.1R. Os dois 

produtos obtidos na primeira reação de PCR foram utilizados como template neste 2ºPCR recorrendo aos 

olignucleótidos de iniciação específicos para cada sgRNA que permitem a ligação entre as várias 

cassetes e ao vetor final, sendo esperada uma banda única com cerca de 590 pb. Amostras: (25_1) - 

sgRNA1; (25_2) - sgRNA2; (25_3) - sgRNA3; (26_1) - sgRNA4; (26_2) - sgRNA5; (26_3) – sgRNA6. (M) – 

marcador de tamanhos moleculares (Gene Ladder 100, Nippon Gene). 
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Figura 33. Separação eletroforética dos produtos obtidos no 2º PCR correspondentes às 6 cassetes de sgRNAs finais 

para a obtenção do duplo mutante agp25agp26 utilizando o vetor pHEEBlli. Os dois produtos obtidos na primeira 

reação de PCR foram utilizados como template neste 2ºPCR recorrendo aos olignucleótidos de iniciação específicos 

para cada sgRNA que permite a ligação entre as várias cassetes e ao vetor final, sendo esperada uma banda única 

com cerca de 500 pb, excepto para a primeira cassete de sgRNA em que banda esperada é de cerca de 150 pb. 

Amostras: (25_1) - sgRNA1; (25_2) - sgRNA2; (25_3) - sgRNA3; (26_1) - sgRNA4; (26_2) - sgRNA5; (26_3) – sgRNA6. 

(M) – marcador de tamanhos moleculares (Gene Ladder 100, Nippon Gene). 

3.5.3. PCR de colónias  

 

Os fragmentos de DNA amplificados por PCR e posteriormente purificados foram 

inseridos através da reação de Golden Gate assembly nos vetores finais (pKIR1.1R e 

pHEEBlli). O produto da reação de Golden Gate assembly foi utilizado para a 

transformação de uma alíquota de E. coli Mach1. Dos transformantes obtidos foram 

selecionados os clones recombinantes por PCR de colónias (Figura 34). No caso do 

PCR de colónias do vetor pKIR1.1R com agp25agp26, os clones recombinantes 

positivos apresentam uma banda de 613 pb. Para o PCR de colónias de pHEEBlli com 

agp25agp26, os clones recombinantes positivos apresentam uma banda de 580 pb. 

Por último para o PCR de colónias dos mutantes simples agp25 e agp26 os clones 

recombinantes positivos apresentam uma banda de 500 pb (Anexo I, Tabela 9). 

 
 

Figura 34. Separação eletroforética dos fragmentos de DNA correspondentes aos PCRs de colónias realizados. a) 

Separação eletroforética dos fragmentos de DNA correspondente ao PCR de colónias de pKIR1.1R com agp25agp26, 

os clones recombinantes positivos apresentam uma banda de 613 pb. As colónias 1 a 12 são consideradas positivas. 

pKIR1.1R: plasmídeo vazio. b) Separação eletroforética dos fragmentos de DNA correspondente ao PCR de colónias 

de pHEEBlli com agp25agp26, os clones recombinantes positivos apresentam uma banda de 580 pb. As colónias 1 a 

10 são consideradas positivas. pHEEBlli: plasmídeo vazio. c) Separação eletroforética dos fragmentos de DNA 

correspondente ao PCR de colónias de pHEEBlli com agp25 e agp26 separadamente, os clones recombinantes 

positivos apresentam uma banda de 500 pb. As colónias 1, 2, 7 e 8 são consideradas positivas para o PCR de colónias 

do vetor com agp25 e a colónia 8 é considerada positiva para o PCR de colónias do vetor com agp26. pHEEBlli: 

plasmídeo vazio. (-) controlo negativo (M) marcador de tamanhos moleculares (Gene Ladder 100, Nippon Gene). 

c 

C 

a b 
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3.5.4. Análise de restrição  

 

Os clones recombinantes selecionados foram cultivados em meio líquido com o 

respetivo antibiótico de resistência (spectinomicina ou canamicina) e o DNA 

plasmídico foi extraído para confirmação da presença da inserção por análise de 

restrição. A confirmação da presença da construção desejada nos clones 

recombinantes foi feita por clivagem do DNA com diferentes enzimas de restrição 

dependendo do vetor utilizado (Anexo I, Tabela 10), que permitem diferenciar o vetor 

pKIR1.1R ou pHEEBlli vazio daqueles que contêm o fragmento. Esta análise apenas 

foi realizada para os clones recombinantes referentes à obtenção do duplo mutante 

agp25agp26. No caso dos mutantes simples agp25 e agp26 este passo foi 

ultrapassado seguindo-se diretamente para a sequenciação visto que apenas com 

duas cassetes de sgRNAs a serem incorporadas no vetor o resultado positivo do PCR 

de colónias é suficiente para confirmar se a clonagem das cassetes de sgRNAs no 

vetor pHEEBlli ocorreu com sucesso. Os resultados da análise de restrição feita aos 

clones recombinantes para as construções agp25agp26 + pKIR1.1R e agp25agp26 + 

pHEEBlli não foram os esperados, pois em nenhum dos casos após a separação 

eletroforética se observa o padrão de bandas esperado referente ao corte das enzimas 

correspondentes (Figura 35; Anexo I, Tabela 10). Pelo que se confirma que as 

cassetes de sgRNAs desenhadas não foram clonadas corretamente nos vetores acima 

indicados.   

 

 

 

 

 

  

Figura 35. Separação eletroforética dos fragementos de DNA plasmídico obtidos a partir das diferentes análises de 

restrição. a) Separação electroforética dos fragmentos de DNA plasmídico obtidos a partir da análise de restrição da 

construção em pKIR1.1R com agp25agp26; o padrão de bandas esperado seria de 2 bandas com 17845 pb e 4067 pb, 

respectivamente. Colónias 7 e 11: não apresentam o padrão de bandas esperadas. b) Separação electroforética dos 

fragmentos de DNA plasmídico obtidos a partir da análise de restrição da construção em pHEEBlli com agp25agp26; o 

padrão de bandas esperado seria de 2 bandas com 18336 pb e 3504 pb, respectivamente. Colónias 1, 2, 4 e 8: não 

apresentam o padrão de bandas esperadas. pHEEBlli: controlo realizado com o plasmídio vazio. (M) marcador de 

tamanhos moleculares (Gene Ladder Wide 1, Nippon Gene). 

a b 
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3.5.5. Sequenciação  

 

Como para o duplo mutante agp25agp26 as construções realizadas não foram 

clonadas corretamente no vetor final (Figura 35) não se prosseguiu com a 

sequenciação para estas construções.  

Para os mutantes simples agp25 e agp26, de modo a confirmar a inserção das 

cassetes de sgRNAs sem erros no vetor para as duas construções (agp25 + pHEEBlli 

e agp26 + pHEEBlli) as colónias recombinantes positivas após a miniprepração de 

DNA plasmídico foram enviadas para sequenciação utilizando-se os oligonucleótidos 

de iniciação indicados no Anexo I, Tabela 11. Após o alinhamento dos resultados de 

sequenciação dos clones recombinantes selecionados com a sequência esperada 

para cada uma das construções, provou-se que a clonagem das cassetes de sgRNA 

no vetor pHEEBlli estavam no local e orientação correta, com as cassetes de sgRNA a 

não conterem qualquer erro de integração no vetor (Figura 36 e 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Alinhamento do resultado da sequenciação do clone recombinante positivo para o constructo agp25 + 

pHEEBlli (sequenciado com o oligonucleótido de iniciação U6-26p Fw) com a sequência esperada para as duas 

sequências das cassetes de sgRNA (vermelho e roxo) inseridas corretamente no vetor pHEEBlli. O alinhamento das 

sequências foi realizado recorrendo ao programa ApE.  



FCUP 
AGP25, AGP26 e AGP27: a tríade de Proteínas Arabinogalactânicas envolvida na reprodução sexuada 

em A.thaliana 

69 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 37. Alinhamento do resultado da sequenciação do clone recombinante positivo para o constructo agp26 + 

pHEEBlli (sequenciado com o oligonucleótido de iniciação U6-26p Fw) com a sequência esperada para as duas 

sequências das cassetes de sgRNA (vermelho e roxo) inseridas corretamente no vetor pHEEBlli. O alinhamento das 

sequências foi realizado recorrendo ao programa ApE. 

3.5.6. Transformação de A. tumefaciens  

 

Foi selecionado um clone recombinante para as construções agp25 + pHEEBlli e 

agp26 + pHEEBlli obtidas para a transformação de A. tumefaciens. A selecção dos 

transformantes foi efetuada em meio de cultura seletivo, utilizando canamicina, 

rifampicina e gentamicina. Os dois clones recombinantes selecionados para cada 

construção nestas culturas foram submetidos a PCR de colónias (Anexo I, Tabela 9) 

apresentando uma banda de aproximadamente 726 pb (Figura 38). Assim, confirmou-

se que estes apresentavam a construção desejada. Os clones positivos podem assim 

ser utilizados para a transformação de Arabidopsis por Floral dip de acordo com a 

secção 2.1.3.  
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Figura 38.Separação electroforética dos fragmentos de DNA correspondente ao PCR de colónias em A. tumefaciens 

transformados com agp25 + pHEEBlli e agp26 + pHEEBlli. Os clones recombinantes positivos apresentam uma banda 

de cerca de 726 pb. As colónias 1 e 2 são positivas. 1 e 2 para agp25 ou agp26 correspondem a diferentes clones 

recombinantes analisados. pHEEBlli – controlo realizado com o vetor vazio; (-) controlo negativo. (M) marcador de 

tamanhos moleculares (GeneRuler DNA Ladder Mix, Thermo Scientific). 

4. Discussão  
 

Em 2050, teremos de alimentar mais 2 bilhões de pessoas do que atualmente (Nações 

Unidas, 2018). Para alimentar esta população, será necessário dobrar o rendimento 

agrícola sem aumentar a quantidade de terra arável. Um bom conhecimento dos 

processos moleculares fundamentais que regulam a reprodução das plantas permitirá 

aumentar a produtividade das culturas e a produção de sementes de alta qualidade.  

As plantas com flores desenvolveram um conjunto de mecanismos sofisticados para 

direcionar os tubos polínicos de forma precisa para a entrada do saco embrionário 

para que o processo de dupla fecundação e produção de sementes ocorra com 

sucesso. Nas últimas décadas, o desenvolvimento de novas abordagens genéticas e 

moleculares permitiu avanços significativos nesta área, sendo desvendadas moléculas 

determinantes para o sucesso destes mecanismos da reprodução sexuada, no 

entanto, ainda muito falta descobrir sobre como realmente esta rede intrínseca de 

interações moleculares ocorre e como é regulada.  

As AGPs têm-se revelado fortes candidatas ao desempenho de várias funções no 

processo reprodutivo, desde o desenvolvimento dos gametófitos até às interações 

pólen-pistilo culminando na fecundação e formação da semente. No entanto, o modo 

de acção e a cascata de sinalização da maioria das AGPs, ainda se encontra por 

desvendar, tal como o modo pelo qual estas glicoproteínas podem ser reguladas. 

Assim, neste trabalho, pretendeu-se identificar o papel de três AGPs específicas para 

a reprodução sexuada das plantas com flor, nomeadamente na parte feminina de A. 

thaliana, através da sua análise molecular e funcional: a AGP25, a AGP26 e a AGP27. 

E ainda compreender, como estas proteínas podem ser reguladas por mecanismos 

epigenéticos através da ação da Histona Desacetilase 19. 
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4.1. AGP25, AGP26 e AGP27 – Porquê?  
 

O projecto SexSeed visa a aquisição de novos conhecimentos sobre uma complexa 

rede molecular controlada pelo fator de transcrição SEEDSTICK (STK). Dados 

recentes sugerem que algumas AGPs são reguladas por este fator de transcrição o 

que aumenta a importância do estudo desta grande família de glicoproteínas. Um 

subgrupo específico de AGPs – AGP25, AGP26, AGP27 - despertou interesse no seu 

estudo devido ao padrão de expressão encontrado nas plataformas informáticas, 

nomeadamente, na plataforma Arabidopsis eFP Browser (Winter et al., 2007), que 

indica que estas AGPs apresentam uma expressão elevada ao nível dos tecidos do 

pistilo, na zona do ovário e durante o desenvolvimento da semente. Isto vai de 

encontro a dados preliminares não publicados disponíveis no nosso laboratório que 

revelaram que duas destas três AGPs são expressas nos tecidos reprodutores 

femininos de A. thaliana, pelo que o seu envolvimento pode ser muito importante do 

ponto de vista reprodutivo. Este envolvimento foi já mostrado para outras AGPs 

identificadas em trabalhos anteriores que são ativamente expressas nos órgãos 

reprodutores das plantas (Coimbra et al., 2009; Pereira et al., 2015; Pereira et al., 

2016b). Para além disso, estas 3 AGPs pertencem ao grupo de AGPs clássicas e 

apresentam uma elevada similaridade entre as suas sequências amino acídicas, 

formando até um pequeno grupo, quando se analisa toda a família de AGPs do ponto 

de vista filogenético (Pereira et al., 2014; Figura 39), pelo que é espectável, como nas 

grandes famílias de genes, que ocorra alguma redundância funcional (Cutler e 

McCourt, 2005; Coimbra et al., 2009). 

 

  

 

 

 

 

 

 

AGPs Clássicas: 
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Figura 39. Análise filogenética da família de AGPs em A. thaliana e representação esquemática da estrutura das AGPs 

clássicas. A árvore foi obtida comparando as sequências codificantes das respectivas AGPs. As AGP25, AGP26 e 

AGP27 representam um pequeno grupo e revelam um grau de similaridade entre as suas sequências de aminoácidos 

elevado (adaptado de Pereira et al., 2014). As AGPs clássicas apresentam um núcleo proteico rico em prolina, alanina, 

serina e treonina, possuem uma sequência N-terminal, que é removida da proteína madura, um domínio rico em 

resíduos de Prolina/Hidroxiprolina e um domínio hidrofóbico C-terminal contendo uma sequência sinal para a adição de 

uma âncora lipídica glicosilfosfatidilinositol (GPI) (Schultz et al., 2000). 

De modo a verificar as diferenças entre os níveis de expressão destas 3 AGPs em 

vários tecidos da variedade selvagem e validar a informação obtida na plataforma 

Arabidopsis Efp Browser baseada em dados de microarrays, um RT-qPCR foi 

realizado utilizando inflorescências, tecidos de caule, tecidos foliares e silíquas de 

plantas selvagens. Este RT-qPCR revelou que as 3 AGPs apresentam uma expressão 

moderada na inflorescência o que vai de encontro aos dados fornecidos pela 

plataforma Arabidopsis eFp Browser. No entanto, seria de esperar que a AGP25 se 

destacasse no nível de expressão dos seus transcritos na inflorescência face às outras 

duas AGPs visto que esta apresenta o nível mais elevado de expressão nos tecidos 

reprodutores femininos quando analisada na plataforma bioinformática. No caso da 

expressão destas AGPs nos tecidos foliares o resultado obtido pelo RT-qPCR está de 

encontro ao da plataforma bioinformática, com níveis muito baixos de expressão neste 

tecido. O mesmo acontece no caso da expressão destas glicoproteínas na silíqua em 

que os dados obtidos bioinformaticamente e na técnica de RT-qPCR estão de acordo 

demonstrando uma expressão baixa das 3 AGPs neste tecido. As 3 glicoproteínas 

demonstram a expressão mais elevada dos seus transcritos no caule quando 

analisadas por RT-qPCR, o que não é demonstrado nos dados bioinformáticos (onde a 

expressão se cinge ao 2º internó) onde a expressão é considerada elevada apenas 

para a AGP25. Para as outras duas AGPs nos dados da plataforma a expressão mais 

elevada reside nos tecidos reprodutores femininos e não na zona do caule. De uma 

forma geral, os dados obtidos pela plataforma bioinformática e os dados obtidos pela 

técnica molecular de RT-qPCR não são coincidentes. Como já mencionado 

anteriormente, os dados obtidos pela plataforma bioinformática são baseados em 

dados de experiências de microarrays já publicados. Quando esta técnica é realizada, 

é comum validar os seus resultados através da técnica de RT-qPCR, pois, esta técnica 

é considerada por vários autores o “padrão de ouro” para a análise da expressão 

génica (Mackay et al., 2002) sendo mais sensível a alterações na expressão dos 

genes (Wang et al., 2006). Um estudo de Wang e colaboradores (2006) concluiu que 

os microarrays são ferramentas de confiabilidade aceitável para a triagem da 
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expressão génica em todo o genoma, mas que a validação de possíveis alterações na 

expressão génica é sempre aconselhável. Assim, é possível afirmar, que neste caso, 

os dados de microarrays obtidos pela plataforma bioinformática Arabidopsis eFP 

browser não foram confirmados, de uma forma geral, pelos dados de RT-qPCR. No 

entanto, ao nível da expressão nos tecidos reprodutores os dados obtidos entre a 

plataforma e o RT-qPCR são os mais coerentes. Isto vai de encontro a um estudo 

realizado por Pereira e colaboradores (2014) onde foi efetuado um RT-qPCR para 

analisar o nível de expressão dos transcritos de várias AGPs, incluindo a AGP25 e a 

AGP26, revelando que estas apresentavam a sua expressão mais elevada nos 

pistilos, apesar de não apresentarem níveis tão altos como outras AGPs. Tudo isto 

confirma o interesse no estudo da função destas 3 proteínas Arabinogalactânicas na 

reprodução sexuada em Arabidopsis.  

É de interesse analisar de outra forma a expressão específica destas AGPs, e uma 

das técnicas comummente utilizadas para tal é a utilização de linhas transgénicas com 

fusões entre promotores e genes repórter. Assim, o padrão de expressão específico de 

cada uma destas AGPs foi analisado a partir da expressão do gene repórter GUS sob 

o controlo dos promotores das 3 AGPs.  

Relativamente à AGP25, esta apresenta uma expressão elevada ao nível de vários 

tecidos femininos tais como: o septo, o funículo, o estilete e algumas zonas do óvulo 

como a caláza. A região da caláza é importante para a transferência de nutrientes 

entre a parte materna e o embrião em desenvolvimento(Debeaujon et al., 2003; 

Ingram, 2010), pelo que isto pode indicar a possível participação desta glicoproteína 

na nutrição ou sinalização entre a vasculatura e o saco embrionário, endosperma ou 

embrião (Pereira et al., 2014). Para além disso, a expressão ao longo do funículo 

poderá indicar um possível papel durante o processo de orientação funicular do tubo 

polínico, até atingir o saco embrionário. Assim, este nível de expressão reforça o 

potencial papel das AGPs não só ao nível do crescimento do TP mas também ao nível 

do processo de fecundação como mostrado em vários outros trabalhos (Pereira et 

al.,2016a).  

Por sua vez, a AGP26 apresenta um padrão de expressão muito difuso e fraco nos 

tecidos femininos, apresentando apenas uma ligeira expressão ao nível das valvas do 

pistilo e no estilete. Isto era o esperado tendo em conta os resultados obtidos na 
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plataforma bioinformática e no RT-qPCR em que o nível de expressão desta AGP na 

inflorescência é o mais baixo das 3 AGPs. 

Quanto à AGP27, a deteção histoquímica do GUS revelou uma expressão muito forte 

ao nível do tecido de transmissão, estilete e nos óvulos, na zona da cálaza e funículo. 

A presença de AGPs no tecido de transmissão não é algo totalmente novo, a 

marcação ao nível deste tecido com as proteínas TTS (transmitting tract-specific AGPs 

de Nicotiana tabacum) foi identificada há alguns anos atrás. Por esta altura, estas 

AGPs já estavam identificadas como AGPs promotoras do crescimento do tubo 

polínico in vivo e in vitro, apoiando nutricionalmente o seu crescimento e fornecendo 

sinais para a sua orientação (Cheung et al., 1995; Wu et al., 1995; Wu et al., 2000; Wu 

et al., 2001). Outras AGPs, como a AGP1, a AGP4 (JAGGER) e a AGP19 também 

monstraram um padrão de expressão forte no TT (Yang et al., 2007; Pereira et al., 

2014; Pereira et al., 2016b). Pensa-se que estas AGPs possam actuar nesses tecidos 

de forma similar às proteínas TTS de Nicotiana (Pereira et al., 2014). Esta AGP 

apresenta igualmente expressão na zona da cálaza e do funículo, tal como a AGP25, 

o que levanta a hipótese de também apresentar funções ao nível do processo de 

nutrição e de orientação funicular. 

O padrão de expressão das AGP25 e AGP27 revelou-se bastante similar, pois estas 

estão presentes nos mesmos tecidos (estilete, caláza e funículo) e têm um padrão de 

expressão que pode ser considerado complementar, como no caso do tecido de 

transmissão na AGP27 e do septo na AGP25 (Tabela 8). Este padrão de expressão 

complementar levanta a hipótese de haver uma extensão da expressão da AGP25 

para o tecido de transmissão em mutantes agp27 e/ou a extensão da expressão da 

AGP27 para o septo em mutantes agp25. Para determinar se isto se verifica, 

futuramente pretende-se efetuar a introgressão de uma linha pAGP25:GUS e 

pAGP27:GUS nos mutantes agp27 e agp25, respetivamente. Desta forma será 

possível verificar de uma forma simples se as expressões de cada AGP de facto se 

alteram, tanto a nível de intensidade como a nível de localização. 

Por outro lado, o facto de a AGP26 apresentar um nível de expressão mais baixo, mas 

sobreposto às outras duas AGPs ao nível do pistilo (Tabela 8), pode indicar que esta 

pode não ser necessária ao nível dos processos reprodutivos, quando as AGP25 e 

AGP27 estão presentes, mas que poderá funcionar de forma redundante. Esta AGP 

não será ativamente transcrita, culminando num padrão de expressão mais baixo 
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como é verificado em plantas da variedade selvagem, no entanto pode tornar-se 

essencial na ausência de expressão da AGP25 e da AGP27. Assim, será de grande 

interesse no futuro verificar a expressão desta AGP26 em mutantes agp25 e agp27 ou 

mesmo mutantes duplos agp25agp27 para verificar se existe alguma alteração no 

padrão de expressão da AGP26 quando as outras duas AGPs não estão presentes. 

Tabela 8. Tabela resumo do padrão de expressão das AGP25, AGP26 e AGP27 nos tecidos reprodutores obtidos a 

partir da expressão do gene repórter GUS sob o controlo dos promotores destas AGPs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Caracterização da linha agp26-RNAi 
 

Das 3 AGPs em estudo, duas delas, a AGP25 e a AGP27 já tinham linhas mutantes 

analisadas (dados não publicados), no entanto, um dos membros desta tríade, a 

AGP26, não apresentava uma eliminação da sua expressão nos mutantes de inserção 

de T-DNA da NASC (The European Arabidopsis Stock Center), pelo que foi criado um 

mutante com redução do nível de expressão através da técnica de RNA de 

interferência (RNAi). Apesar do nível de expressão desta AGP nos tecidos 

reprodutores ser baixo, era de interesse analisar e caracterizar um mutante para esta 

glicoproteína para tentar compreender a sua função biológica em Arabidopsis ou 

mesmo devido à similaridade apresentada por esta AGP com as outras duas 

glicoproteínas em estudo, como já foi referido anteriormente.  

Após a transformação de plantas do tipo selvagem de Arabidopsis a partir de A. 

tumefaciens com o constructo 35S:RNAi:AGP26 foi comprovada a presença deste 

constructo através da técnica de PCR. Para verificar se o nível da expressão do gene 

AGP26 se encontrava reduzido nestas plantas foi realizado um RT-qPCR em que 

Tecidos AGP25 AGP26 AGP27 

Estigma - - - 

Valvas do pistilo + + - 

Estilete + + + 

Saco embrionário - - - 

Óvulos (caláza) + - + 

Funículo + - + 

Tecido de transmissão - - + 

Septo + - - 
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foram seleccionadas para estudos posteriores apenas as plantas consideradas 

mutantes de silenciamento agp26-RNAi.  

Um dos estudos mais utilizados quando se pretende caracterizar um fenótipo que 

possa estar envolvido nos processos de reprodução sexuada de plantas, 

nomeadamente, nas interacções pólen-pistilo é a coloração dos TPs com o azul de 

anilina. Este corante permite a coloração da calose presente no grão de pólen e ao 

longo do TP, e dos tampões de calose que se formam ao longo do seu crescimento. 

Assim, estudos realizados com esta técnica são extremamente úteis para se perceber 

o crescimento do TP durante todo o seu percurso pelos tecidos femininos e a sua 

orientação até chegar ao seu alvo. Esta técnica também pode ser usada para 

determinar a recetividade do estigma e o período de viabilidade dos óvulos, isto é 

baseado na premissa de que a deteção de calose nos tecidos do pistilo representa o 

fim do intervalo de tempo em que o estigma é recetivo e os óvulos são viáveis. Por fim, 

a coloração dos TPs com azul de anilina também permite verificar se a mutação afeta 

os tecidos femininos ou masculinos (Dumas e KNox, 1983). Esta técnica foi já utilizada 

com sucesso no estudo de mutantes de proteínas arabinogalactânicas como 

moléculas sinal durante o percurso do TP nos tecidos femininos (Coimbra et al., 2010; 

Pereira et al., 2016b). 

Assim, esta técnica foi utilizada para as duas primeiras plantas agp26-RNAi mutantes 

da geração F0 em que foram realizados cruzamentos recíprocos entre estes mutantes 

e plantas da variedade selvagem e para as plantas agp26-RNAi (F1) em pistilos 

autopolinizados. Nos dois casos, verificou-se que os TPs atingem com sucesso o saco 

embrionário no interior do óvulo e que apenas um tubo polínico alcança o óvulo pelo 

qual é atraído. Pelo que, não se visualizaram quaisquer defeitos ao nível da orientação 

ou crescimento dos TPs nestes mutantes.  

De modo a verificar se o desenvolvimento dos óvulos e das sementes dos mutantes 

agp26-RNAi ocorria de forma normal, estes foram clareados com hidrato de cloral e 

observados ao microscópio com DIC. Esta observação permitiu comprovar que todo o 

desenvolvimento do óvulo desde a formação das células do saco embrionário até à 

formação do zigoto e endosperma ocorre de forma normal. O mesmo acontece no 

desenvolvimento da semente com o embrião a desenvolver-se com todas as células e 

divisões de forma perfeita tal como acontece na variedade selvagem. Pelo que este 
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gene não terá influência, pelo menos sozinho, ao nível da formação do óvulo e da 

semente.  

Por último, foram analisados vários tipos de possíveis fenótipos relacionados com as 

síliquas e o conjunto de sementes destes mutantes. O número de sementes com 

desenvolvimento normal, com desenvolvimento embrionário interrompido no estado 

pré-globular e com desenvolvimento interrompido no mesmo estado, mas que 

sofreram dessecação, não apresentaram diferenças significativas entre os mutantes 

agp26-RNAi e síliquas da variedade selvagem. Apenas o número de óvulos abortados 

numa das plantas mutantes (agp26.3 (F1)) apresenta um número médio 

significativamente mais elevado de óvulos abortados face às síliquas da variedade 

selvagem. No entanto, este resultado pode se dever apenas a um crescimento desta 

planta em condições menos favoráveis que as restantes, visto que esta não 

corresponde ao mutante de silenciamento mais penetrante. Para além disso, o 

aspecto visual das síliquas mutantes é similar ao das síliquas da variedade selvagem. 

Concluindo-se desta análise que não há um fenótipo relativo ao conjunto de sementes 

com a diminuição da expressão do gene AGP26.  

De uma forma geral, as várias plantas mutantes analisadas não revelaram nenhum 

fenótipo característico pelo que através da análise aqui realizada não foi possível 

determinar uma função específica para esta AGP. A falta de fenótipo visível pode 

dever-se, mais uma vez, ao facto de existirem genes com sequências amino acídicas 

similares, eventualmente, a AGP25 e AGP27. Estas podem executar a sua função 

quando esta AGP não está presente ou, neste caso, está com um nível de expressão 

mais reduzido. Como Edelman e Gally (2001) sugeriram, a degeneração genética deve 

ser considerada para além da redundância, o que significa que processos de 

desenvolvimento importantes podem ser "cobertos" por várias proteínas, em que 

qualquer uma pode realizar a mesma tarefa na ausência da outra.  

4.3. Triplo mutante agp25agp26agp27 
 

Tendo em conta que as AGPs são uma grande família de glicoproteínas e que é 

esperada alguma redundância funcional entre os seus constituintes (Coimbra et al., 

2009), e na ausência de fenótipos visíveis em relação aos processos reprodutivos em 

Arabidopsis, um mutante de ordem superior foi gerado: o triplo mutante 

agp25agp26agp27. Plantas agp27 homozigóticas foram transformadas com as 
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construções agp26-RNAi e agp25-RNAi (já disponível anteriormente) pelo método de 

Floral Dip. As linhas mutantes foram primeiramente selecionadas pelo tratamento com 

o BASTA e, posteriormente, a linha foi analisada quanto a um possível fenótipo 

durante os processos reprodutivos.  

De 8 plantas seleccionadas com o tratamento com BASTA apenas 3 plantas 

apresentavam a banda mutante relativamente á inserção de T-DNA para agp27 e 

constructos 35S:RNAi:AGP25 e 35S:RNAi:AGP26. Quando analisada a expressão dos 

três genes por RT-qPCR nestas plantas apenas a planta agp25agp26agp27 (n6) 

demonstrou uma redução significativa do nível de transcritos para os genes AGP25, 

AGP26 e AGP27, podendo assim ser considerado um mutante nulo para o gene 

AGP27 e um mutante com redução de expressão dos genes AGP25 e AGP26.  

As 3 plantas agp25agp26agp27 apresentaram um fenotípico característico e visível a 

olho nu em que exibiam apenas a haste floral principal, continham poucas flores e a 

sua senescência ocorria de forma mais rápida do que em plantas da variedade 

selvagem. Em destaque, a planta agp25agp26agp27 (n6) demonstrou um crescimento 

anormal, atrofiado (planta anã) e com muito poucas flores e consequentemente um 

número quase nulo de sementes.  

Dado que as AGPs estão presentes nas paredes celulares e membranas 

citoplasmáticas, vários estudos evidenciam que estas glicoproteínas estão envolvidas 

nos processos de alongamento celular (Lamport, 2001; Lee et al., 2005; Rumyantseva, 

2005; Sardar et al., 2006; Ellis et al., 2010). Em Arabidopsis, o alongamento celular é 

amplamente responsável pelo crescimento do hipocótilo durante a germinação das 

plântulas e extensão de inflorescências no final do crescimento vegetativo. Lee e 

colaboradores (2005) demonstraram que na briófita Physcomitrella patens, a ausência 

do gene ortólogo da AGP1 comprometia o crescimento apical das células. Um ortólogo 

desta AGP em tabaco foi implicado, igualmente, no alongamento celular, via 

polimerização da actina e organização dos microtúbulos (Sardar et al., 2006).  

Lamport e colaboradores (2001) sugeriram que a saturação das ligações das AGPs às 

extensinas (impedindo a ligação destas às pectinas fixas), ou seja, que a 

sobreexpressão das AGPs, pode provocar um crescimento apical excessivo e que se 

podem observar plantas com células mais longas o que leva a folhas e entrenós mais 

compridos (Nobre, 2010). Assim, o facto das AGPs em estudo estarem ausentes 

devido à mutação tripla originada, pode levar a um crescimento apical reduzido e que 
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as células não sejam tão longas com folhas e entrenós mais curtos, como é 

observável na planta agp25agp26agp27 (n6). Para além disso, ao interferirem com 

este processo de alongamento celular podem afetar a extensão das inflorescências 

(Azpiroz et al., 1998). Em estudos posteriores será de grande interesse observar o 

tamanho e forma das células deste mutante para confirmar a existência de alterações 

a este nível, isto poderá ser realizado através de uma técnica da clareamento que 

permita visualizar as células ao microscópio.  

O fenótipo de plantas anãs tem vindo a ser observado em vários estudos com 

mutantes com deficiência em hormonas como é o caso dos brassinoesteróides 

(Noguchi et al., 1999) e giberelinas (Koornneef e Van der Veen, 1980). Os mutantes 

com este fenótipo apresentam um alongamento celular defeituoso. As hormonas 

apresentam assim um papel importante no alongamento celular, pelo que podem 

interagir com componentes da maquinaria de expansão celular (Azpiroz et al., 1998). 

Sendo as AGPs, glicoproteínas abundantes na parede celular e com evidências da 

sua importância no alongamento celular, Seifert e Roberts (2007) sugeriram que estas 

atuam na via de transdução de sinal das hormonas, nomeadamente, a jusante destas 

para estimular a divisão celular. As AGPs podem interagir com o crescimento das 

plantas regulando a sinalização aí inerente e, portanto, influenciar o seu 

desenvolvimento e crescimento (Seifert e Roberts, 2007). Assim, podemos especular 

que as três glicoproteínas em estudo podem estar envolvidas em processos de 

regulação do crescimento celular e que a sua ausência leva a que estas não se liguem 

aos componentes da parede celular (extensinas) e que não atuem a jusante na via de 

sinalização das hormonas reguladoras do alongamento celular, tudo isto atendendo ao 

fenótipo aqui descrito.  

O fenótipo relacionado com o crescimento e direcionamento dos TPs que foi 

visualizado através da coloração destes com o corante azul de anilina pode estar 

relacionado ou com o alongamento celular anormal descrito acima, ou com o próprio 

crescimento e direcionamento dos TPs até às suas células alvo. 

Como foi já dito, a AGP25 e a AGP27 apresentam expressão ao nível do funículo, esta 

última apresenta ainda expressão ao nível do TT. O TT é um tecido importante para o 

crescimento do TP desde o estigma até atingir o saco embrionário. Por outro lado, o 

funículo é um tecido importante ao qual o TP adere e cresce para depois ser 

direccionado para o micrópilo do óvulo (Mizuta e Higashiyama 2018). Assim, o facto da 
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AGP27 não estar presente neste mutante (agp25agp26agp27) pode levar a que o TT 

não seja formado corretamente o que impede o crescimento dos TPs por este tecido. 

Um estudo com o gene NTT (NO TRANSMITTING TRACT) em Arabidopsis implicou 

indirectamente o envolvimento das AGPs na orientação do tubo polínico através do 

tecido de transmissão (Crawford et al., 2007). Os mutantes no transmitting tract (ntt) 

apresentam um desenvolvimento anormal do tecido de transmissão, revelando 

defeitos no crescimento do TP, que é mais lento, culminando numa taxa de 

fecundação reduzida (Crawford et al., 2007). Estes mutantes ntt apresentam uma 

redução de polissacarídeos ácidos que podem estar relacionados com os conteúdos 

de AGPs pois estas são glicoproteínas ácidas e um componente do tecido de 

transmissão. O fenótipo evidenciado nos mutantes ntt pode ser comparado ao fenótipo 

que é evidenciado pela técnica de coloração dos TPs com azul de anilina realizada no 

mutante agp25agp26agp27 em que se verificam poucos TPs a crescer ao longo do 

TT.  

A mesma técnica demonstrou que a orientação dos TPs não acontece de forma 

normal pelo que estes não se dirigem para os óvulos o que leva a um número muito 

reduzido de óvulos fecundados. A expressão ao nível do funículo é comum a várias 

AGPs, incluindo, a AGP25 e AGP27 o que indica que estas poderão apresentar uma 

função durante a orientação funicular. Este mecanismo de orientação é ainda pouco 

conhecido e o momento em que o TP vira do TT para o funículo é um ponto importante 

que indica que os TPs são guiados para crescer em direcção aos óvulos (Hou et al., 

2016). Dois dos intervenientes já conhecidos desta fase - CHX21 e CHX23 – 

apresentavam nos seus mutantes um fenótipo comparado ao visível na planta 

agp25agp26agp27 em que os TPs não se conseguem direcionar para o óvulo e não 

crescem ao longo do funículo (Lu et al., 2011). Isto sugere que ocorre um defeito ao 

longo da fase funicular em que a perceção de sinais, provenientes dos óvulos, 

essenciais para o direcionamento, falha. 

Assim, o fenótipo do triplo mutante agp25agp26agp27 relativamente ao processo 

reprodutivo pode ser explicado por uma anulação da expressão da AGP27 que 

interfere com o TT, por uma redução na expressão da AGP25 que interfere na 

orientação funicular e por fim, mas não menos importante, por uma redução de 

expressão da AGP26 que assim não consegue compensar a função das outras duas 

AGPs, como será habitual fazê-lo devido à redundância funcional que apresentam.  
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A redundância funcional refere-se à situação em que uma parte de um sistema pode 

compensar completa ou parcialmente a perda de outro (Hartman et al., 2001; Wagner, 

2005). Em sistemas biológicos, redundância funcional pode ocorrer ao nível de um 

componente (Wagner 2005), exemplificado pelas isoenzimas, que são produzidas pela 

duplicação de genes e diferem na sequência de proteínas, mas catalisam as mesmas 

reações bioquímicas num organismo (Gu et al., 2003; Conant e Wagner, 2004; 

DeLuna et al., 2008). 

Nenhuma destas AGPs apresentou um fenótipo quando foram analisados mutantes 

simples, o que levou à criação de um mutante de ordem superior que revelou um 

fenótipo visível, confirmando que estas apresentam redundância ao nível das suas 

funções em que umas compensam a função das outras. Neste caso, pode-se sugerir 

que a AGP26 pode executar a função da AGP25 e da AGP27 quando estas não estão 

presentes, mas não terá um papel activo quando estas se encontram expressas, daí o 

duplo mutante agp25agp27 estudado anteriormente não ter revelado qualquer fenótipo 

visível. Resumindo, as 3 AGPs terão um papel preponderante quando atuam juntas e 

no mesmo ponto do processo reprodutivo ou de outros processos do desenvolvimento 

da planta, pelo que podem até formar algum tipo de complexo que permita este modo 

de interação e atuação. No entanto, são necessários mais estudos que comprovem 

esta situação.  

Aplicar mutações em genes relacionados (similares), ao mesmo tempo, para perceber 

se a redundância que existe nas suas sequências também se aplica nas suas funções 

é uma técnica cada vez mais utilizada e de grande interesse. Recentemente, Hou e 

colaboradores (2016) utilizaram a mesma abordagem de combinar a técnica de RNA 

de interferência e de inserção de T-DNA para alterar a expressão de 5 genes que 

codificam proteínas ENODLs (EN11 -15) e demonstrar o papel destas proteínas na 

recepção do tubo polínico. Estas proteínas apresentam uma âncora GPI, um péptido 

sinal e um módulo de péptido arabinogalctânico (AG) o que indica que estas são 

semelhantes às AGPs clássicas (Borner et al., 2003). E tal como as AGPs, estas 

proteínas pertencem a uma grande família em que muitos dos seus constituintes são 

expressos nos tecidos reprodutores(Varkonyi-Gasic e White, 2002) sugerindo a 

existência de uma redundância funcional entre eles e em que as mutações simples em 

cada gene não demonstravam qualquer tipo de fenótipo visível. Com os dados 

analisados neste trabalho, pode-se levantar a hipótese que o que aconteceu com 

estes 5 ENODLs em que apenas revelaram um fenótipo visível com um mutante 
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quíntuplo é o mesmo que aconteceu com estas 3 AGPs em estudo neste trabalho. No 

entanto, é necessária a análise de mais plantas mutantes agp25agp26agp27 utilizando 

outras técnicas que permitam confirmar o fenótipo aqui descrito.  

4.4. HDA19 & AGPs  
 

A análise de transcriptómica realizada por Colombo et al. (dados ainda não 

publicados) sugeriu que poderá existir uma desregulação severa das proteínas 

arabinogalactânicas em estudo, no mutante hda19. Nesta análise a AGP25 e AGP27 

encontravam-se com uma expressão reduzida no mutante hda19 enquanto a AGP26 

apresentava sobre expressão neste mutante.  

A técnica de RNA-Seq utilizada para a análise de transcriptómica é uma técnica 

poderosa que utiliza a Next Generation Sequencing (NGS) para revelar a presença e 

quantidade de RNA numa amostra biológica num dado momento (Wang et al., 2009; 

Chu e Corey, 2012). A validação dos dados de RNA-Seq deve ser realizada quando se 

quer confirmar e ter mais confiança nos dados obtidos. A técnica de RT-qPCR é um 

método popular de validação de dados de RNA-Seq pois é mais simples de realizar o 

que leva a produção de menos erros, o que pode levar a uma maior confiança dos 

dados de RNA-seq quando validados por RT-qPCR. Atualmente, existe alguma 

discordância sobre a realização de um RT-qPCR para revalidar os dados do RNA-Seq, 

no entanto, estudos anteriores mostraram que existem correlações muito próximas 

entre os dados das duas técnicas (Griffith et al., 2010). Para validar os resultados, é 

recomendável usar um conjunto diferente de amostras daquelas que foram utilizadas 

no RNA-Seq, pois oferece uma maior confiança de que os dados estarão ou não 

corretos.  

Assim, neste trabalho, foi realizado um RT-qPCR para confirmar a desregulação 

destas AGPs no mutante hda19. Através desta técnica foi possível verificar que a 

AGP25 e a AGP27 apresentam uma redução significativa da expressão nas 

inflorescências mutantes hda19 face ao que acontece em inflorescências da variedade 

selvagem. Por outro lado, a expressão do gene AGP26 não revela diferenças 

significativas entre inflorescências mutantes e da variedade selvagem. Assim, no caso 

da AGP26 não se confirmam os dados da análise de transcriptómica, pelo que não se 

confirma que esteja desregulada no mutante. Assim, é possível que a AGP25 e a 

AGP27 sejam reguladas pela HDA19 mas o mesmo não acontece para a AGP26. No 
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entanto, esta experiência deverá ser repetida no futuro, para uma maior confiança nos 

resultados obtidos.  

Devido ao fenótipo do mutante hda19 que apresenta um atraso no crescimento do TP 

o que leva a defeitos ao nível da fecundação e a uma esterilidade severa (dados não 

publicados), foi realizado um RT-qPCR para verificar a expressão das 3 AGPs antes e 

após a polinização neste mutante. Verificou-se que os genes AGP25, AGP26 e AGP27 

não apresentam diferenças significativas ao nível da sua expressão antes e após a 

polinização no mutante hda19. Com o uso das técnicas aqui descritas, não foi possível 

retirar conclusões sobre o envolvimento destas AGPs durante as interações pólen-

pistilo no mutante hda19. No entanto, devem ser realizados outros estudos que 

permitam compreender o papel destas AGPs neste mutante e ainda equacionar a 

hipótese de que estas possam desempenhar um papel relevante noutra etapa do 

desenvolvimento reprodutivo neste mutante.  

4.5. Obtenção de linhas knock-out agp25 & agp26  
 

Dado que os genes AGP25 e AGP26 não apresentam linhas de inserção de T-DNA 

knock-out e as linhas RNAi criadas não revelaram qualquer tipo de fenótipo procedeu-

se à obtenção de mutantes com anulação total da expressão destes genes (knock-

out). Atualmente, a técnica de CRISPR/Cas9 é uma técnica recente que abriu o 

caminho para o desenvolvimento de soluções rápidas de criar novas populações 

mutantes e mutantes de ordem superior em plantas (Belhaj et al., 2013; Pennisi, 2013; 

Hsu et al., 2014), em que, ainda mais importante, a sua transmissão de geração em 

geração é assegurada (Li et al., 2013; Wang et al., 2013).  

A técnica de CRISPR / Cas9 foi indicada como bem-sucedida na produção de plantas 

com genes modificados em Arabidopsis thaliana (Feng et al., 2013; Mao et al., 2013; 

Feng et al., 2014; Wang et al., 2015; Osakabe et al., 2016; Tsutsui e Higashiyama, 

2017) Marchantia polymorpha L. (Sugano et al., 2014), Oryza sativa (Feng et al., 2013; 

Miao et al., 2013; Endo et al., 2015; Mikami et al., 2015), Solanum lycopersicum 

(Brooks et al., 2014) e ainda outras espécies de plantas. 

Vários investigadores construíram diferentes vetores binários que combinam a 

endonuclease Cas9 com o sgRNA que apresenta a sequência do gene alvo para 

induzir as modificações em vários genes em plantas. Mas, um dos problemas desta 

técnica em plantas era a baixa eficiência de transmissão da mutação para a geração 



FCUP 
AGP25, AGP26 e AGP27: a tríade de Proteínas Arabinogalactânicas envolvida na reprodução sexuada 

em A.thaliana 

84 

   

seguinte, ou seja, acontecia o fenómeno de mosaicismo que é definido como a 

presença de células com diferentes genótipos num tecido ou indivíduo (Tsutsui e 

Higashiyama, 2017). Neste estudo foram utilizados dois vetores (pKIR1.1R e pHEEBlli- 

Anexo II, Figura 1 e 4) que induzem mutações hereditárias com alta eficiência (Tsutsui 

e Higashiyama, 2017; Wang et al., 2015). Estes vetores incluem promotores para a 

endonuclease Cas9 para que esta seja constitutivamente expressa a partir de uma 

célula inicial (óvulo ou zigoto) ou estádio embrionário inicial. Pois, se a expressão 

Cas9 e as mutações induzidas acontecerem nas células iniciais ou estádios 

embrionários iniciais, como é o caso dos vetores utilizados, as mutações são 

passadas para as células filhas e, em seguida, todas ou a maioria das células da 

planta, incluindo a região meristemática, terá a mutação induzida (Tsutsui e 

Higashyiama, 2017). Os dois vetores utilizados apresentam ainda a vantagem de 

apresentarem na sua constituição proteínas fluorescentes (Tag:RFP e mCherry) que 

permitem uma seleção mais rápida das sementes transformadas (Wang et al., 2015; 

Tsutsui e Higashiyama, 2017). 

Esta técnica é iniciada pelo desenho dos sgRNAs, que devem incluir 20 nucleótidos 

específicos do gene alvo e a sequência PAM que permite o reconhecimento do sgRNA 

pela Cas9. A sequência alvo presente no sgRNA deve apresentar uma homologia 

perfeita com o gene alvo e não apresentar homologia com outros locais do genoma. 

Neste caso foram utilizadas duas plataformas para garantir que os sgRNAs escolhidos 

eram os mais eficazes para serem reconhecidos e clivados pela Cas9. Numa primeira 

abordagem tentou-se obter um duplo mutante agp25agp26, em que foram utilizadas 

três cassetes sgRNAs para cada gene, num total de seis cassetes sgRNAs. Foi 

realizado um primeiro PCR que permitiu amplificar as cassetes de sgRNA, ou seja, o 

sgRNA em conjunto com o promotor U6-26 e a sequência scaffold que permite a 

ligação da Cas9 ao sgRNA alvo. As 6 cassetes de sgRNA foram corretamente 

amplificadas tanto para o vetor pKIR1.1R como para o vetor pHEEBlli. Neste caso, foi 

necessária a realização de um segundo PCR para que as cassetes de sgRNA 

ficassem prontas para serem ligadas entre si e ao vetor final, visto que esta técnica é 

realizada com recurso a vetores binários. O segundo PCR demonstrou que as 

cassetes de sgRNAs estavam corretamente amplificadas para se proceder à sua 

ligação e à posterior ligação ao vetor final, que ocorreu através do método de 

clonagem Golden Gate Assembly após a purificação dos produtos provenientes deste 

segundo PCR. Até à descoberta deste método de clonagem não era possível inserir 
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mais do que três cassetes de sgRNA ao mesmo tempo (Ma et al., 2016), mas usando 

este método foi possível superar este problema. Visto que, através do Golden Gate 

Assembly (Anexo III) os fragmentos de DNA e o vetor são cortados e ligados todos na 

mesma reação, pois o corte é realizado com o auxílio de enzimas de restrição do tipo 

IIS que criam extremidades coesivas sequenciais e não palindrómicas nos fragmentos 

de DNA (Engler et al., 2008; Ma et al., 2016). Foi com base nessa estratégia que os 

vetores utilizados neste trabalho foram desenvolvidos.  

As bactérias E.coli Mach1 foram transformadas com a reação de Golden Gate, e para 

confirmar que estas tinham sido transformadas com as cassetes de sgRNAs 

corretamente introduzidas no vetor final foi realizado um PCR de colónias em que 

foram selecionados os transformantes positivos. A análise de restrição foi realizada de 

modo a confirmar que realmente os clones selecionados apresentavam a construção 

desejada, no entanto, isso não se confirmou. É possível observar que no PCR de 

colónias o controlo positivo com o vetor vazio apresenta um padrão de bandas que 

não seria de esperar visto que os oligonucleótidos de iniciação utilizados não 

emparelham no vetor vazio, assim pode-se considerar que as bandas visíveis nos 

diferentes clones correspondem a falsos positivos daí a análise de restrição ter 

apresentado um resultado negativo.  

O facto da técnica aqui implementada ser uma técnica muito recente leva a que 

possam ocorrer erros que não permitem a sua execução na perfeição sendo 

necessário ainda uma otimização de todos os passos. Esta otimização tem vindo a ser 

realizada de forma diferente por diversos laboratórios pelo que, ainda não existe um 

protocolo modelo que seja seguido uniformemente por todos para a obtenção de 

mutantes nulos em plantas. Neste caso, é de prever que a técnica de Golden Gate 

Assembly não tenha ocorrido de forma eficiente, apesar desta ter sido projetada para 

funcionar em casos como o aqui descrito. No entanto, a utilização de seis cassetes de 

sgRNAs leva que esta técnica tenha que ser muito eficiente visto que tem que ligar e 

cortar vários fragmentos de uma só vez, assim é possível que esta necessite de ser 

otimizada para este caso específico podendo até ser utilizada outra enzima de 

restrição ou outra enzima de ligação para verificar de onde advém o problema. De 

modo que, neste trabalho, não foi alcançado o objetivo de obter o duplo mutante 

knock-out agp25agp26 através da técnica de CRISPR/Cas9 aqui descrita.  
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Uma segunda abordagem foi realizada com o objetivo de se obterem mutantes 

simples agp25 e agp26 em que apenas se utilizaram duas cassetes de expressão de 

sgRNA para cada gene indicada em Wang et al., 2015 (Figura 40). Neste caso, 

apenas foi realizado um único PCR que permitiu a amplificação das cassetes de 

sgRNA, sendo uma delas (sgRNA1) guiada pelo promotor U6-26 e outra (sgRNA2) 

pelo promotor U6-29 (Anexo II, Figura 5b). Este PCR foi realizado com sucesso, 

obtendo-se a banda correspondente à ligação e amplificação das 2 cassetes de 

sgRNAs para cada gene. Apesar de apenas serem utilizadas neste caso 2 cassetes de 

sgRNA é possível também a utilização do método de clonagem Golden Gate segundo 

Wang et al., (2015). Assim, através da reação de Golden Gate apenas foi efectuado o 

corte e posterior ligação entre o produto de PCR obtido após a sua purificação (com as 

2 cassetes de sgRNA) e o vetor final (pHEEBlli). As bactérias E. coli Mach1 foram 

transformadas com o produto de Golden Gate, e os clones transformados com a 

construção desejada foram confirmados por PCR de colónias. Neste caso, foi 

ultrapassado o passo de análise de restrição seguindo-se diretamente para a 

sequenciação visto que apenas com duas cassetes de sgRNAs a serem incorporadas 

no vetor o resultado positivo do PCR de colónias foi suficiente para confirmar se a 

clonagem das cassetes de sgRNAs no vetor pHEEBlli ocorreu com sucesso. A 

sequenciação realizada confirmou que a construção desejada estava corretamente 

inserida no vetor final com todos os constituintes: U6-26p, sgRNA1 desenhado, 

sequência scaffold, U6-26t, U6-29p, sgRNA2, sequência scaffold e o U6-26t. Assim, os 

clones recombinantes positivos com a construção desejada foram introduzidos em A. 

tumefaciens, sendo depois confirmado por PCR de colónias que se encontravam 

dentro das bactérias. Assim, a construção com as cassetes de sgRNA introduzida em 

A. tumefaciens foi facilmente introduzida numa planta A. thaliana através do método 

de Floral Dip. A transformação de plantas mediada por A. tumefaciens é um método 

eficiente e amplamente utilizado para distribuir plasmídeos contendo cassetes de 

expressão Cas9 e sgRNA (Ma et al. 2016). O exemplo mais típico de transformação 

em plantas mediada por Agrobacterium é Arabidopsis, cujo óvulo é o alvo do T-DNA 

(Clough e Bent, 1998; Bechtold et al., 2000; Desfeux et al., 2000). Visto que no vetor 

final utilizado (pHEEBlli) a Cas9 é expressa nas células do óvulo e em estádios 

embriogénicos iniciais é de prever que a transformação mediada por A. tumefaciens 

seja eficaz e que a transmissão da mutação seja transmitida de geração em geração. 

 



FCUP 
AGP25, AGP26 e AGP27: a tríade de Proteínas Arabinogalactânicas envolvida na reprodução sexuada 

em A.thaliana 

87 

   

 

 

Figura 40. Esquema resumindo em 8 passos a obtenção de plantas knock-out através da técnica de CRISPR/Cas9 

com o vetor pHEEBlli e duas cassetes de sgRNA. 1. Os sgRNAs devem ser desenhados para o gene alvo com recurso 

a plataformas informáticas; 2. Realiza-se um PCR que permite amplificar as cassetes de sgRNA (promotor + sgRNA+ 

scaffold + terminador) através de oligonucleótidos de iniciação específicos (oligonucleótidos de iniciação para AGP25 

estão descriminados como exemplo), essas cassetes são ligadas ao vetor final através da técnica de Golden Gate 

Assembly; 3. As bactérias E. coli são transformadas com o produto da reação de Golden Gate; 4. Para confirmar que 

as cassetes de sgRNA foram introduzidas corretamente no vetor é realizado um PCR de colónias; 5. Após a 

confirmação por PCR de colónias é necessário confirmar novamente por sequenciação; 6. Após a confirmação por 

sequenciação pode-se transformar A. tumefaciens com a construção desejada; 7. Prossegue-se para a transformação 

de uma planta da variedade selvagem (WT) com o constructo desejado através do método de Floral Dip; 8. As plantas 

transformadas são selecionadas através do gene marcador de seleção mCherry, em que as sementes vermelhas são 

aquelas que estão transformadas com a construção desejada, quando observadas ao microscópio de fluorescência 

com o filtro adequado. 

Assim, a segunda abordagem utilizada foi a mais bem-sucedida pelo que se alcançou 

o objetivo de obter mutantes simples para agp25 e agp26. E ainda, demonstrou ser 

uma abordagem mais simples e rápida visto que apenas há necessidade de se realizar 

um PCR e o número de cassetes de sgRNAs menor permite uma maior eficiência da 

técnica de Golden Gate Assembly. Apesar de atualmente esta técnica ser realizada 

em muitos laboratórios com a utilização de 4 a 6 cassetes de sgRNAs por cada gene 

para garantir uma maior eficiência na atividade da Cas9 sob as sequências alvo, Wang 
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e colaboradores, (2015) sugeriram que a utilização de dois sgRNAs que visam dois 

locais no mesmo gene, como realizado neste trabalho, garantem uma eficácia elevada 

na produção de mutações específicas num gene. E ainda, os genes alvo apresentam 

sequências pequenas o que pode indicar que uma inserção ou deleção introduzida na 

sequência codificante será suficiente para anular totalmente a expressão do gene e 

criar um mutante knock-out, existindo estudos que demonstram a eficiência da 

utilização de apenas duas cassetes de sgRNAs para formação de plantas knock-out 

(Zhou et al., 2014; Wang et al., 2015).  

Por fim, será de grande interesse verificar se estes mutantes simples criados com 

anulação total da expressão do gene apresentarão um comportamento fenotípico 

diferente do visualizado com as linhas RNAi que apresentam apenas uma redução da 

expressão do gene.  

4.5.1. RNAi vs CRISPR/Cas9 

 

Técnicas genéticas para isolar mutantes correspondentes a sequências conhecidas, 

tais como co-silenciamento, sobrexpressão do gene alvo, ou a abordagem por PCR 

para rastrear inserções de T-DNA são muitas vezes insuficientes e apresentam várias 

dificuldades (Chuang e Meyerowitz, 2000), tal como se verificou neste trabalho em que 

apenas uma das AGPs em estudo apresenta uma linha com inserção de T-DNA viável 

para estudos posteriores. Assim, com os progressos atingidos ao longo dos anos 

várias técnicas têm sido descobertas e otimizadas para permitir a produção de linhas 

de silenciamento ou de anulação da expressão dos genes alvo, a técnica de RNAi 

(Chuang e Meyerowitz, 2000) e de CRISPR/Cas9 são as mais utilizadas nos dias de 

hoje.   

Na técnica de RNAi as moléculas de RNA curtos de cadeia dupla (aproximadamente 

20-25 nucleótidos) são produzidas a partir de precursores que formam estruturas em 

gancho (hairpin) (shRNAs) ou introduzidas exogenamente com homologias para o alvo 

de RNA pretendido (siRNAs). Após o processamento pela Dicer, forma-se um par de 

bases de RNA de cadeia simples com um mRNA alvo (Ketting, 2011). Dependendo do 

organismo, o silenciamento genético mediado por RNAi é realizado pelas proteínas 

Argonaute via degradação do mRNA ou inibição da tradução. O resultado final é a 

regulação negativa pós-transcricional da expressão génica, sem alterar o código 

genético (Mittal, 2004). Algum RNA ou proteína funcional permanece e é traduzido em 
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níveis mais baixos. Assim, a estratégia de RNAi reduz a expressão do gene (mutante 

knock-down), pelo que a função genética é reduzida, mas não eliminada (Figura 41). 

 O CRISPR/Cas9 é uma técnica adaptada do sistema imune das bactérias, em que a 

endonuclease Cas9 pode ser dirigida para uma sequência alvo no genoma guiada por 

uma sequência (sgRNA) que pode facilmente ser projetada e que se liga ao alvo por 

emparelhamento de bases. O reconhecimento da sequência alvo depende de uma 

sequência consenso “NGG” denominada sequência PAM (Belhaj et al., 2013). Após o 

reconhecimento pela endonuclease esta provoca quebras na cadeia dupla que depois 

são reparados por mecanismos de NHEJ ou HDR. O mecanismo de NHEJ é propenso 

a erros que geralmente geram pequenas inserções ou deleções que são imprevisíveis 

na natureza, enquanto o HDR é útil para uma inserção precisa no DNA alvo (Komor et 

al., 2017). Assim, em contraste com a técnica de RNAi, nesta técnica a edição do 

genoma altera o código genético, normalmente causando um "knock-out", ou seja, a 

eliminação completa da função do gene (Figura 41). 

 

 

 

 

  

  

 

Figura 41. As vias de RNAi e CRISPR-Cas9 em células de mamíferos. (A) genes de miRNA codificam para miRNAs 

primários que são processados pelo complexo Drosha /DGCR8 para gerar pré-miRNAs com uma estrutura em gancho. 

Estas moléculas são exportadas do núcleo para o citoplasma, onde eles são posteriormente processados pela Dicer 

para gerar miRNAs maduros de cadeia dupla de 22-nt de comprimento. O RNA de cadeia dupla associa-se à proteína 

Argonaute (AGO) e é então desenrolado; a extremidade 5’ (conhecida como a cadeia guia) é incorporada na AGO para 

criar o silenciamento induzido pelo complexo de RNA (RISC). Dependendo do grau de complementaridade com os 

seus alvos, os miRNAs causam clivagem e/ou repressão translacional e degradação de mRNA. siRNAs imitam 

directamente os miRNA maduros de cadeia dupla, enquanto shRNAs entram na via do miRNA no estádio pré-miRNA 

hairpin (forma em gancho) e são processados em cadeia dupla. (B) A engenharia do genoma mediada por CRISPR-

Cas9 em células de mamíferos requer crRNA, tracrRNA e Cas9. O crRNA e o tracrRNA podem ser fornecidos 

exogenamente através de um plasmídeo para a expressão de um sgRNA, ou sintetizados quimicamente. As moléculas 

de crRNA e tracrRNA podem ser transferidas para a célula juntamente com um plasmídeo de expressão Cas9. O 

crRNA e o tracrRNA são incorporados num complexo com a Cas9 que visa o DNA complementar adjacente à 

sequência PAM. A Cas9 gera uma quebra na cadeia dupla (DSB) que pode ser reparada com precisão (resultando em 

nenhuma alteração genética) ou reparada com erros para criar uma mutação (indel) no gene alvo. Há uma infinidade 
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de mutações que podem ser geradas; algumas mutações não terão efeito sobre a função da proteína, enquanto outras 

resultarão em truncamentos ou perda da função da proteína. Retirado de (Barrangou et al., 2015).  

Resumidamente existem inúmeras diferenças na utilização destas duas técnicas que 

podem consistir em vantagens ou desvantagens dependendo da finalidade para que 

estas são utilizadas (Tabela 9).  

Tabela 9. Principais diferenças entre a técnica de RNAi e CRISPR/Cas9. Adaptado de Barrangou et al., 2015. 

 RNAi CRISPR/Cas9 

Modo de ação 

Mutantes knock-down – inibição ou 

degradação do mRNA; 

Utiliza a maquinaria de microRNA 

endógena; 

Tipicamente ocorre no citoplasma 

Mutantes knock-out – atua ao nível do DNA; 

Modificações específicas e precisas nas 

sequências; 

Deriva da CRISPR-Cas Tipo II exógena do 

sistema imune adaptado das bactérias; 

Ocorre no núcleo 

Duração do 

efeito 

Efeito transitório (siRNA) ou efeito a 

longo prazo (shRNA) 
Mudanças permanentes e hereditárias no genoma 

Eficiência Tipicamente induz > 75% de knockdown Normalmente, induz 10 a 40% de edição por alelo 

Genes 

transgénicos 
si/shRNA sgRNA 

Erros fora do 

alvo 

Mais erros ao nível da especificidade do 

alvo 

Menos erros, ou seja, mais especificidade com o 

alvo 

 

Em destaque, uma das principais vantagens do CRISPR/Cas9 face à técnica de RNAi 

é que enquanto o CRISPR/Cas9 assegura a transmissão da mutação estável de 

geração em geração (Wang et al., 2015; Tsutsui e Higashiyama 2017), na técnica de 

RNAi, apesar do constructo ser transmitido à próxima geração, a forma como o 

mecanismo de RNAi atuará será sempre diferente podendo até o siRNA ser perdido 

quando é transmitido às próximas gerações. Assim, na técnica de RNAi pode ou não 

ser originada descendência com reduções nos níveis de expressão do gene em 

estudo (Boettcher e McManus, 2015). O sistema de RNAi acaba por se tornar menos 

fiável, sendo sempre necessário verificar os níveis de expressão do gene de interesse 

em todas as gerações e em todas as plantas, tornando-se também um método mais 

laborioso e mais caro. O trabalho aqui descrito é um bom exemplo de que as duas 

técnicas são extremamente úteis para perceber a função dos genes em estudo, as 

AGPs.  
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5. Conclusão 

  

O objetivo principal deste trabalho foi compreender o papel das proteínas 

arabinogalactânicas 25, 26 e 27 visto que estas pertencem a um subgrupo de AGPs 

clássicas que devido à sua semelhança amino acídica e níveis de expressão elevados 

nos tecidos reprodutores poderiam ser de grande interesse no estudo da reprodução 

sexuada de plantas. O papel específico destas 3 glicoproteínas foi estudado com 

recurso a linhas de inserção de T-DNA e as linhas criadas por RNA de interferência, 

no entanto, nenhuma delas demonstrou um fenótipo característico. É de salientar que, 

quando foi criado um mutante de ordem superior para as 3 AGPs surgiu um fenótipo 

com defeitos ao nível da produção de flores, produção de sementes, na orientação e 

crescimento do TP pelos tecidos femininos e, possivelmente, ao nível do alongamento 

celular. Estes dados, levam a presumir que estas AGPs terão um papel importante não 

só ao nível reprodutivo como também, ao nível de todo o desenvolvimento da planta. 

Para além disso, concluiu-se que estas 3 AGPs apresentam uma redundância 

funcional que permite que cada uma delas execute as funções da outra, caso esta 

esteja ausente. No entanto surgem questões importantes como: Por que razão a 

redundância funcional entre estas 3 AGPs foi preservada? Porquê estas AGPs, o que 

as torna especiais, ou específicas para estas funções, no meio de uma família de 

glicoproteínas tão grande? 

A redundância funcional leva a uma grande robustez genética e a sua preservação ao 

longo da evolução indica que estas glicoproteínas terão uma grande importância ao 

nível dos processos vitais da planta. Uma hipótese afirma que as redundâncias são 

favorecidas por seleção natural para garantir o melhor desempenho fazendo back-up 

de partes importantes de um sistema biológico quando o sistema é atacado por 

mutações (de Visser et al., 2003).  

Neste trabalho, ainda não foi possível perceber e determinar com clareza qual o papel 

específico destas três glicoproteínas. Mas, o que as pode tornar diferentes serão os 

seus carbohidratos visto que estes as tornam heterogéneas pois são uma parte 

específica de cada uma, importante para determinar as suas funções, apesar de ainda 

ser difícil estudá-las a este nível (Cheung et al., 1995; Wu et al., 2000; Mizukami et al., 

2016). Para além disto, como estas são AGPs clássicas é de todo o interesse 

compreender o papel da âncora GPI e como esta determina o seu papel, 

nomeadamente ao nível das vias de sinalização (Yeats et al., 2018). Concluindo, o 
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futuro do estudo das AGPs passará então por compreender a importância e o papel 

dos seus carbohidratos e da âncora GPI. 

O modo como as AGPs são reguladas é ainda um mistério na biologia de plantas, mas 

é cada vez mais importante compreender como estas podem ser reguladas, 

nomeadamente, através de mecanismos epigenéticos. No entanto, com este trabalho 

não foi possível retirar conclusões sobre a regulação destas AGPs pela HDA19 sendo 

necessário a realização de mais estudos a este nível.  

Dado que as linhas mutantes simples com expressão dimuída existentes para estas 

AGPs, não revelaram fenótipos visíveis, foi de grande interesse a criação de mutantes 

knock-out para perceber se aparecerá um fenótipo ou se a redundância funcional que 

existe entre as três é tão forte que não permite a observação de qualquer fenótipo em 

mutações únicas. A técnica de CRISPR/Cas9 é atualmente a mais poderosa para a 

produção de mutações com total anulação da expressão de genes, neste trabalho foi 

possível concluir que esta técnica apesar de simples ainda poderá necessitar de 

algumas otimizações. Neste momento, é de interesse verificar e caracterizar as linhas 

mutantes produzidas através desta técnica e compará-las com as existentes 

anteriormente.  

Em suma, os resultados deste projeto, a longo prazo, poderão ajudar a melhorar o 

sucesso reprodutivo de plantas Arabidopsis, culminando numa maior 

produção/qualidade das sementes, sendo estas características facilmente 

transmissíveis, em momento posterior, para as plantas com interesse económico.  

5.1. Perspetivas futuras  
 

Apesar de todos os estudos realizados ao longo deste trabalho, ainda há necessidade 

de aprofundar algumas questões e de se proceder a mais análises no que diz respeito 

ao estudo destas 3 AGPs. Em primeiro lugar, é de grande interesse caracterizar mais 

plantas com mutações nas 3 AGPs (triplo mutante) para confirmar o fenótipo 

observado neste trabalho, o que poderá ser alcançado utilizando o mutante knock-out 

agp27 que poderá ser transformado por Floral Dip com os dois constructos de 

CRISPR/Cas9 gerados para a AGP25 e a AGP26. De seguida, deve ser analisada a 

existência de uma interação direta entre a HDA19 e as três AGPs através de um 

estudo de ChIP com um anticorpo visando o grupo acetil da histona de interesse. As 

análises devem ser realizadas em mutantes hda19 para confirmar se a desregulação 
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das AGPs de fato se correlaciona com alteração na paisagem epigenética. Por último, 

devem ser caracterizadas em detalhe as linhas knock-outs para os 2 genes criadas 

com os mutantes obtidos por CRISPR/Cas9.   
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7.Anexos 
I. Lista de oligonucleótidos de iniciação utilizados neste 

estudo  

 
Tabela suplementar 1. Lista de oligonucleótidos de iniciação utilizados na técnica de genotipagem.  

Gene 

 

Oligonucleótidos 

de iniciação 

Sequência 

 

Produto de 

amplificação 

AGP27 

 

 

4525 (LP) TTCTTTTCCACCGAACACATC 1541 pb 

 4524 (RP) TGTGGCATTTTAGGAATTATGC 

Ds34 CCGTCCCGCAAGTTAAATATG ~300 pb 

 

AGP26 

Vep0041 ACTCCAAAGAAAGAGAAACT 
 

~ 500 pb 
 

AGP26irv (348) 

GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTA 

CCTCTCCCCTGTTCCCTAC 

AGP25 Vep42 AACGGGTGATATATTCATTA 
400 – 500 pb 

AGP25fw CCGGTTTCTTCTCCTTCTCCT 

 

HDA19 

HDA19 LP CCACATTGCAATACCACAGC  

652 pb HDA19 RP TCTCTTTTCTCCGCAGCATT 

LBb1.3 ATTTTGCCGATTTCGGAAC ~600 pb 

At1g4924

0 (ACT8) 

252.RT_861 CTCAGGTATTGCAGACCGTATGAG gDNA 292 pb 

cDNA 185 pb 253.RT_862 CTGGACCTGCTTCATCATACTCTG 

 

GUS 

Atp_2049 CCACATGTTACGTCCTGTAGAAACCC 

620 pb 

Atp_0126 CACCACCTGCCAGTCAACAGACG 

 

Tabela suplementar 2. Lista de oligonucleótidos de iniciação utilizados na técnica de RT-qPCR.  

Gene 

 

Oligonucleótidos 

de iniciação 

Sequência 

 

AGP27 

AGP27RTfw TGAAACGGCAAGAAGCCGGAGC 

AGP27RTrv TCCGCAGATCCTGATCCCGCC 

AGP26 
AGP26RTfw CAAGCGAAATGTCTCCTTCC 

AGP26RTrv TGCTGCTTACTCGCTGTTTC 

AGP25 
AGP25RTfw ACGAACGTTTTGGTTTTCACG 

AGP25RTrv TCAAGAGGGGCAAACACGAC 

ACT8 
252.RT_861 CTCAGGTATTGCAGACCGTATGAG 

253.RT_862 CTGGACCTGCTTCATCATACTCTG 

RUB1 
RUB1RTfw CTGTTCACGGAACCCAATTC 

RUB1RTrv GGAAAAAGGTCTGACCGACA 
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Tabela suplementar 3. Programa específico de cada uma das reações de PCR.  

 

Tabela suplementar 4. Lista de oligonucleótidos de iniciação utilizados no 1ºPCR para a obtenção do duplo mutante 

agp25agp26 utilizando o vetor pKIR1.1R. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Tabela suplementar 5. Lista de oligonucleótidos de iniciação utilizados no 2ºPCR para a obtenção do duplo mutante 

agp25agp26 utilizando o vetor pKIR1.1R. 

Programa agp25i agp27 agp26i hda19 GUS ACT8 

Desnaturação inicial 95ºC/2min 95ºC/2min 95ºC/2min 95ºC/2min 95ºC/2min 95ºC/2min 

Desnaturação 
 

32-35 

Ciclos 

95ºC/30s 95ºC/30s 95ºC/30s 95ºC/30s 95ºC/30s 95ºC/30s 

Emparelhamento 56ºC/30s 56ºC/30s 60ºC/30s 55ºC/30s 60ºC/30s 58ºC/30s 

Extensão 
72ºC/ 

1min 
72ºC/1min30s 72ºC/1min 72ºC/1min30s 72ºC/50s 72ºC/30s 

Extensão final 72ºC/5min 72ºC/5min 72ºC/5min 72ºC/6min 72ºC/5min 72ºC/5min 

Arrefecimento 4ºC/ +∞ 4ºC/ +∞ 4ºC/ +∞ 4ºC/ +∞ 4ºC/ +∞ 4ºC/ +∞ 

Oligonucleótidos de 

iniciação 
Sequência 

A-sgRN atgtcgatgtcatcgtcgttgaacaacggaaactcga 

B-sgRN gcacatgacatatcgaaaaaaaaaaagcaccgactcggtgc 

AGP25_1_gRNA_Rv GTGAAAGCTGTTGGACGAGCaatcactacttcgactctag 

AGP25_1_gRNA_Fw CTCGTCCAACAGCTTTCACgttttagagctagaaatagc 

AGP25_2_gRNA_Rv TCGTCTGAAGGTAAAGCGTCaatcactacttcgactctag 

AGP25_2_gRNA_Fw ACGCTTTACCTTCAGACGAgttttagagctagaaatagc 

AGP25_3_gRNA_Rv TCGTTAGTGTCGGGATCAGCaatcactacttcgactctag 

AGP25_3_gRNA_Fw CTGATCCCGACACTAACGAgttttagagctagaaatagc 

AGP26_1_gRNA_Rv GGGTAGAAGCTGAGAAACTCaatcactacttcgactctag 

AGP26_1_gRNA_Fw AGTTTCTCAGCTTCTACCCgttttagagctagaaatagc 

AGP26_2_gRNA_Rv ACGGGGAAGGAGACATTTCCaatcactacttcgactctag 

AGP26_2_gRNA_Fw GAAATGTCTCCTTCCCCGTgttttagagctagaaatagc 

AGP26_3_gRNA_Rv CTGCTCGAAGTTTCTCCAGCaatcactacttcgactctag 

AGP26_3_gRNA_Fw CTGGAGAAACTTCGAGCAGgttttagagctagaaatagc 

Oligonucleótidos de iniciação Sequência 
Produto de 

amplificação 

DKp1440 (1-Fw) TTGGCACACCTGCAGCA|cgat|cgcacatgacatatc  

590 pb DKp1323 (I_1 REV) TTGGCACACCTGCAGCA|gcgt|taacctgaggatgtcgatgtcatc 

DKp1324 (I_2 FWD) TTGGCACACCTGCCTGT|atcg|atcgaatgtcgatgtcatcg  

590 pb DKp1325 (I_2 REV) TTGGCACACCTGCCTGT|agcc|ttcgcacatgacatatc 

DKp1326 (I_3 FWD) TTGGCACACCTGCCTTC|ggct|tcaatgtcgatgtcatcg  

590 pb DKp1327 (I_3 REV) TTGGCACACCTGCCTTC|gtgc|acatgacatatc 

DKp1328 (I_4 FWD) TTGGCACACCTGCGTAC|gcac|tcatgaggatgtcgatgtcatc  

590 pb DKp1329 (I_4 REV) TTGGCACACCTGCGTAC|tccg|cacatgacatatcg 
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Tabela suplementar 6. Lista de oligonucleótidos de iniciação utilizados no 1ºPCR para a obtenção do duplo mutante 

agp25agp26 utilizando o vetor pHEEBlli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela suplementar 7. Lista de oligonucleótidos de iniciação utilizados no 2ºPCR para a obtenção do duplo mutante 

agp25agp26 utilizando o vetor pHEEBlli. 

 

DKp1330 (I_5 FWD) TTGGCACACCTGCATGG|cgga|accttgaatgtcgatgtcatcg  

590 pb DKp1331 (I_5 REV) TTGGCACACCTGCTAGG|acat|agagttcctcgcacatgacatatc 

DKp1332 (I_6 FWD) TTGGCACACCTGCGCAT|atgt|cgatgtcatcgtcg  

590 pb DKp1441 (6-Rv) TTGGCACACCTGCCTTG|tcca|tgcactcatggcacatgacatatc 

Oligonucleótidos de 

iniciação 
Sequência 

Fw_linker_1st CGACTTGCCTTCCGCAC 

Rv_linker _1st AAGCACCGACTCGGTGC 

AGP25_1_gRNA_Fw CTCGTCCAACAGCTTTCACgttttagagctagaaatagc 

AGP25_2_gRNA_Rv TCGTCTGAAGGTAAAGCGTCaatcactacttcgactctag 

AGP25_2_gRNA_Fw ACGCTTTACCTTCAGACGAgttttagagctagaaatagc 

AGP25_3_gRNA_Rv TCGTTAGTGTCGGGATCAGCaatcactacttcgactctag 

AGP25_3_gRNA_Fw CTGATCCCGACACTAACGAgttttagagctagaaatagc 

AGP26_1_gRNA_Rv GGGTAGAAGCTGAGAAACTCaatcactacttcgactctag 

AGP26_1_gRNA_Fw AGTTTCTCAGCTTCTACCCgttttagagctagaaatagc 

AGP26_2_gRNA_Rv ACGGGGAAGGAGACATTTCCaatcactacttcgactctag 

AGP26_2_gRNA_Fw GAAATGTCTCCTTCCCCGTgttttagagctagaaatagc 

AGP26_3_gRNA_Rv CTGCTCGAAGTTTCTCCAGCaatcactacttcgactctag 

Oligonucleótidos de 

iniciação 
Sequência 

Produto de 

amplificação 

AGP25_1_Fw + BsaI atatatggtctcgattgCTCGTCCAACAGCTTTCAC  

 

~150 pb 1Rv_linker1-2 atatatggtctcg|cgag|cgcacaAAAAAAAAAAAGCACCGACTCGGTGC 

2Fw_linker1-2 atatatggtctcg|ctcg|atcgaatgtcgatCGACTTGCCTTCCGCAC  

 

~500 pb 2Rv_linker2-3 atatatggtctcg|agcc|ttcgcacaAAAAAAAAAAAGCACCGACTCGGTGC 

3Fw_linker2-3 atatatggtctcg|ggct|tcaatgtcgatCGACTTGCCTTCCGCAC  

 

~500 pb 
3Rv_linker3-4 atatatggtctcg|gtgc|acaAAAAAAAAAAAGCACCGACTCGGTGC 

4Fw_linker3-4 atatatggtctcg|gcac|tcatgaggatgtcgatCGACTTGCCTTCCGCAC  

 

~500 pb 
4Rv_linker4-5 atatatggtctcg|tccg|cacaAAAAAAAAAAAGCACCGACTCGGTGC 

5Fw_linker4-5 
atatatggtctcg|acat|agagttcctcgcacaAAAAAAAAAAAGCACCGACTCGGTG

C 

 

 

~500 pb 5Rv_linker5-6 atatatggtctcg|cgga|accttgaatgtcgatCGACTTGCCTTCCGCAC 

6Fw_linker5-6 atatatggtctcg|atgt|cgatCGACTTGCCTTCCGCAC 

~500 pb 
AGP26_3_Rv + BsaI attattggtctcgaaacCTGGAGAAACTTCGAGCAG 
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Tabela suplementar 8.Lista de oligonucleótidos de iniciação utilizados no PCR para a obtenção dos mutantes simples 

agp25 e agp26 utilizando o vetor pHEEBlli + o template pCBC-DT1T2. 

Oligonucleótidos de 

iniciação 
Sequências 

Produto 

amplificado 

AGP25_gRNA1_GG- Fw atatatggtctcgattgCTCGTCCAACAGCTTTCACgttttagagctagaaatagc  

~600 pb AGP25_gRNA2_GG- Rv attattggtctcgaaacTCGTTAGTGTCGGGATCAGcaatctcttagtcgactcta 

AGP26_gRNA1_GG- Fw atatatggtctcgattgAGTTTCTCAGCTTCTACCCgttttagagctagaaatagc 
~600 pb 

AGP26_gRNA2_GG- Rv attattggtctcgaaacCTGCTCGAAGTTTCTCCAGcaatctcttagtcgactcta 

 

Tabela suplementar 8. Lista de oligonucleótido de iniciação utilizados para o PCR de colónias. 

Vetor 
Oligonucleótidos 

de iniciação 
Sequência 

Produto de 

amplificação 

 

pKIR1.1R 

DKp1448 Fw GTGCGATCGATCGAATGTCGATG  

613 pb 

 
DKp1381 Rv CATCGACATTGAAGCCTTCGCAC 

 

pHEEBlli (duplo mutante) 

Linker 1_2_Fw TGTGCGCTCGATCGAATG  

580 pb DKp1381 Rv CATCGACATTGAAGCCTTCGCAC 

 

pHEEBlli (mutantes simples) 

U6-29p-Fw TTAATCCAAACTACTGCAGCCTGAC 
 

500 pb 
U6-26t-Rv AGATTTTTTTTAGGTCAAATTTTAG 

pHEEBlli (PCR de colónias 

A.tumefaciens) 

U6-26p- Fw TGTCCCAGGATTAGAATGATTAGGC 

726 pb 

U6-29p – Rv  AGCCCTCTTCTTTCGATCCATCAAC 

 

Tabela suplementar 9. Lista de enzimas de restrição utilizadas nesta técnica.  

Vetor Enzimas Tamanho das bandas esperado 

 

pKIR1.1 

PacI  

4067 pb + 17845 pb SacII 

 

pHEEBlli (duplo mutante) 

KpnI  

3504 pb + 18336 pb SpeI 

 

Tabela suplementar 10. Lista de oligonucleótidos de iniciação utilizados para a sequenciação.  

Vetor 
Oligonucleótidos 

de iniciação 
Sequência 

pHEEBlli (mutantes simples) 
U6-26p-Fw TGTCCCAGGATTAGAATGATTAGGC 

U6-29p-Fw TTAATCCAAACTACTGCAGCCTGAC 

 

 

 



FCUP 
AGP25, AGP26 e AGP27: a tríade de Proteínas Arabinogalactânicas envolvida na reprodução sexuada 

em A.thaliana 

120 

   

II.Técnica de CRISPR/Cas9  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura suplementar 1. Representação esquemática do vetor de CRISPR/CAS9 pKIR1.1R (backbone + template).  a) 

Representação esquemática do vetor binário pKIR1.1R (pKAMA-ITACHI Red – Dkv1097 template de DNA). Este vetor 

possui o promotor RP5A (Ribosomal Protein Subunit 5A) que é expresso a partir de um estádio embrionário inicial em 

a. 

b. 
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Arabidopsis (Weijers et al., 2001) e é constitutivamente ativo permitindo a expressão contínua da Cas9 (Proteína 9 

associada ao CRISPR) que se inicia nos óvulos (Maruyama et al. 2013). Este vetor transporta RPS5Ap::Cas9 e 

U6.26p::sgRNA dentro do T-DNA, e dois locais de corte para a enzima AarI estão inseridos entre o promotor U6.26 e o 

sgRNA scaffold. Para além disso, apresentam a proteína fluorescente vermelha TagRFP e um gene de resistência à 

higromicina que permitem a seleção das sementes transformadas. E ainda, os terminadores 35S (Vírus do mosaico da 

couve flor) e hspT (terminador da proteína de choque térmico) e um gene de resistência à spectinomicina para 

selecção de bactérias transformantes (Tsutsui e Higashiyama, 2017). b) Vetor utilizado como backbone (DKv1096) do 

vetor binário final pKIR1.1R que possui o promotor RP5A (Ribosomal Protein Subunit 5A) que é expresso a partir de 

um estádio embrionário inicial (Weijers et al. 2001) e é constitutivamente ativo permitindo a expressão contínua da 

Cas9 (Proteína 9 associada ao CRISPR) que se inicia nos óvulos(Maruyama et al., 2013) . Este vetor possui ainda o 

local de T-DNA onde será inserida a cassete de expressão contendo o sgRNA (promotor U6-26 + sgRNA + sequência 

scaffold). E ainda, apresenta o promotor NOS (nopalina sintase), um terminador hspT (terminador da proteína de 

choque térmico) e dois locais de corte para a enzima AarI. Para além disso, apresenta também a proteína fluorescente 

vermelha TagRFP e um gene de resistência à higromicina que permitem a seleção das sementes transformadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura suplementar 2. O vetor pKIR1.1R é digerido pela endonuclease de restrição AarI formando saliências com 4pb. 

Nas saliências formadas pela endonuclease podemos realizar a ligação de uma que contém a sequência de um gene 

alvo (cassete de sgRNA). Caso a sequência alvo seja GNNNNNNNNNNNNNNNNNNN (G + 19, a primeira base deve 

ser G/A, porque a transcrição do RNA pelo promotor U6-26 começa a partir de uma base purina G. Por sua vez, esta 

sequência será também digerida pela enzima formando saliências que emparelham com as do vetor permitindo assim 

a formação de um vetor final contendo as cassetes de sgRNA pretendidas.  

O vetor backbone (Dkv1096 – Figura 1b) não contém o promotor U6-26 nem a 

sequência scaffold. Assim, no primeiro PCR realizado é necessário amplificar o sgRNA 

através do vetor template DKv1097 (Figura 1a) adicionando a cada sgRNA parte da 

sequência correspondente ao promotor U6-26 e sequência scaffold. O oligonucleótido 

de iniciação A-sgRNA apresenta uma parte da sequência que emparelha no ínicio do 

promotor U6-26 e o oligonucleótido de iniciação B-sgRNA apresenta uma parte da 

sequência que emparelha no final da sequência scaffold (destacado a vermelho na 

Tabela 4, anexo I). Os oligonucleótidos de iniciação específicos de cada sgRNA 

apresentam os 19 nucleótidos específicos do gene em questão (sublinhado na tabela 

4, anexo I) e o oligonucleótido de iniciação direito (Fw) apresenta ainda uma parte 

que emparelha no promotor U6-26, enquanto o oligonucleótido de iniciação 

esquerdo (Rv) apresenta uma citosina (destacada a vermelho na tabela 4, anexo I) a 
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seguir à sequência específica devido ao promotor U6-26 preferir iniciar a transcrição 

por uma Guanina e apresenta ainda uma parte da sua sequência que emparelha na 

sequência scaffold. A reação ocorre utilizando dois pares de oligonucleótidos de 

iniciação para cada sgRNA: A-sgRNA + oligonucleótido de iniciação Rv específico 

(478 pb) e B-sgRNA + oligonucleótido de iniciação Fw específico (122 pb) (Figura 

3 e anexo I, Tabela 4).  

 

 

 

 

Figura suplementar 3. Representação esquemática do emparelhamento dos oligonucleótidos de iniciação durante o 

1ºPCR utilizando-se o vetor pKIR1.1R. 

No caso deste vetor e na utilização de 6 cassetes de sgRNA para criar o duplo 

mutante agp25agp26 é realizado um 2º PCR. Nesta reação são utilizados os produtos 

de PCR obtidos na primeira reação, de 476 pb e 122 pb. Estes produtos emparelham 

na parte específica do sgRNA que é complementar. Assim, formam-se cassetes de 

sgRNA para além da parte específica apresentam o promotor U6-26 no início e a 

sequência scaffold no final.  

Para além disso, são utilizados os oligonucleótidos de iniciação para cada cassete de 

sgRNA que permitem a adição da sequência de reconhecimento da endonuclease de 

restrição AarI (sublinhado na Tabela 5, Anexo I) e as saliências produzidas por esta 

(destacado a vermelho ou azul na Tabela 5, Anexo I). O oligonucleótido de iniciação 

Fw utilizado apresenta ainda uma sequência que emparelha com o U6-26p e o 

oligonucleótido de iniciação Rv na sequência downstream da cauda poli-T (destacados 

a negrito na tabela 5, Anexo I), estes oligonucleótidos de iniciação permitem depois a 

conexão entre as diferentes cassetes de sgRNA dentro do vetor. Para além disso, o 

oligonucleótido de iniciação Fw utilizado para a primeira cassete apresenta uma 

sequência de ligação ao vetor tal como o oligonucleótido de iniciação Rv utilizado para 

a última (Anexo I, Tabela 5).  
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Figura suplementar 4. Representação esquemática dos vetores de CRISPR/Cas9 pHEE401E e pHEEBlli. a) 

Representação esquemática do vetor binário original pHEE401E. a) Este vetor possui o promotor específico das 

células oosfera EC1.1 (Steffen et al., 2007; Sprunck et al., 2012) para conduzir a expressão da Cas9 (Proteína 9 

associada ao CRISPR) em Arabidopsis levando à expressão específica desta em óvulos e no estádio de embrião de 

apenas uma célula e o enhancer específico para as células da oosfera (EC1.2 en). Este vetor transporta ainda o 

pequeno promotor de RNA nuclear de Arabidopsis U6-26 e o pequeno terminador de RNA nuclear U6-26t, e locais de 

corte para a enzima BsaI estão inseridos entre o promotor U6.26 e sgRNA scaffold. E ainda, o terminador 35S (Virus 

do mosaico da couve flor), o terminador 9E da subunidade menos de Rubisco de Pea sativum (RbcS-9E term), um 

gene de resistência à canamicina para selecção de bactérias transformantes e um gene de resistência à higromicina 

que permitem a seleção das sementes transformadas (Wang et al., 2015); b) Representação esquemática do vetor 

binário pHEE401E+Blli (pHEEBlli), ou seja, é a representação do vetor referido em a) com algumas modificações que 

permitem a introdução de mais do que 3 cassetes de sgRNA, em que foi introduzido o gene marcador para seleção das 

sementes transformadas, da proteína fluorescente mCherry. Este foi o vetor utilizado para a tentativa de obtenção do 

duplo mutante agp25agp26 funcionando também como template. No caso, dos mutantes simples, este vetor foi 

utilizado, mas recorrendo a um template inicial diferente criado para a introdução de apenas duas cassetes de sgRNA.  

 

 

 

 

 

 

b. a. 
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Figura suplementar 5. Representação esquemática do tempate utilizado para obter os mutantes simples agp25 e 

agp26 e respectiva representação da construção final obtida. a) Representação esquemática do template (pCBC-

DT1T2) utilizado para obter os mutantes simples agp25 e agp26. Este template permite a expressão de até 2 cassetes 

de sgRNAs, este vetor apresenta o promotor T7 e uma origem de replicação. b) Representação esquemática da 

construção final introduzida no vetor pHEEBlli que permite a expressão de duas cassetes de sgRNA para cada gene, 

em que estão representados o promotor U6-26 e U6-29 e os respectivos terminadores, e a sequência scaffold para 

cada gene (Xing et al., 2014; Wang et al., 2015). 

Para obtenção do duplo mutante agp25agp26 com este vetor pHEEBlli, não é 

necessário um template de DNA, pois este vetor já contém a sequência do promotor 

U6-26 e a sequência scaffold. O oligonucleótido de iniciação Fw_linker_1st 

emparelha no promotor U6-26 e o oligonucleótido de iniciação Rv_linker _1st 

emparelha na sequência scaffold (destacado a vermelho – Anexo I, Tabela 6).  

Os oligonucleótidos de iniciação específicos de cada sgRNA apresentam os 19 

nucleótidos específicos do gene em questão (sublinhado na tabela 6, anexo I) e o 

oligonucleótido de iniciação Fw apresenta ainda uma parte que emparelha no 

promotor U6-26, enquanto o oligonucleótido de iniciação Rv apresenta uma citosina 

(destacada a vermelho na Tabela 6, Anexo I) a seguir à sequência específica, uma vez 

que o promotor U6-26 prefere iniciar a transcrição por uma Guanina, e uma parte da 

a. 

b. 
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sua sequência que emparelha na sequência scaffold. Para o primeiro e último sgRNA 

(AGP25_1 e AGP26_3) apenas são utilizados os oligonucleótidos de iniciação 

AGP25_1_gRNA_Fw e AGP26_3_gRNA_Rv, respectivamente. Pois não é necessário 

amplificar o promotor U6-26 e a sequência scaffold visto que estas se encontram no 

vetor final. A reação ocorre utilizando dois pares de oligonucleótidos de iniciação para 

cada sgRNA: Fw_linker_1st + oligonucleótido de iniciação Rv específico (444 pb) e 

Rv_linker _1st + oligonucleótido de iniciação direito específico Fw (97pb). No caso, do 

1º e último sgRNA a reação ocorre entre os oligonucleótidos de iniciação 

Fw_linker_1st e AGP25_1_gRNA_Fw (146 pb) e os oligonucleótido de iniciação 

Rv_linker _1st e AGP26_3_gRNA_Rv (473 pb), originando apenas um produto de PCR 

para cada uma das cassetes e não dois (Figura 4 e anexo I, Tabela 6). 

No caso deste vetor e na utilização de 6 cassetes de sgRNA para criar o duplo 

mutante agp25agp26 é realizado um 2º PCR. Nesta reação são utilizados os produtos 

de PCR obtidos na reação anterior. Utilizando-se os dois produtos estes irão 

emparelhar na parte específica do sgRNA que é complementar. Assim, formam-se 

cassetes correspondentes a cada sgRNA que para além da parte específica 

apresentam o promotor U6-26 no início e a sequência scaffold no final, exceto para o 

1º e último sgRNA, sendo que o primeiro sgRNA é amplificado com uma parte do 

promotor U6-26 e o último sgRNA é amplificado com uma parte da sequência scaffold 

de forma a existir ligação ao vetor final (Anexo I, Tabela 7). Para além disso, são 

utilizados oligonucleótidos de iniciação para cada cassete que permitem a adição da 

sequência de reconhecimento da endonuclease de restrição BsaI (sublinhado na 

Tabela 7, anexo I) e a saliências produzidas por esta (destacado a vermelho ou azul). 

No oligonucleótido de iniciação Fw utilizado apresenta ainda uma sequência que 

emparelha com o U6-26p e o oligonucleótido de iniciação Rv a sequência downstream 

da cauda poli-T (destacados a negrito na Tabela 7, anexo I), estes oligonucleótidos de 

iniciação permitem depois a conexão entre as diferentes cassetes de sgRNA dentro do 

vetor (Anexo I, Tabela 7). Para a 1ª e última cassete são desenhados oligonucleótidos 

de iniciação diferentes visto que apenas se obteve um produto de PCR proveniente da 

reação anterior: o oligonucleótido de iniciação AGP25_1_Fw + BsaI que apresenta a 

sequência de reconhecimento da endonuclease BsaI e as respectivas saliências que 

esta forma e os 19 nucleótidos pertencentes à sequência específica do sgRNA1; o 

oligonucleótido de iniciação AGP26_3_Rv + BsaI apresenta igualmente a sequência 

de reconhecimento da endonuclease e as saliências criadas por esta e os 19 
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nucleótidos pertencentes à sequência específica do sgRNA6  de modo a emaparelhar 

na sequência específica do sgRNA e a criar uma cassete de sgRNA completa 

(promotor U6-26, o sgRNA e a sequência scaffold) precedida das sequência de 

reconhecimento da enzima BsaI que permitem a conexão ao vetor e às outras 

cassetes (Anexo I, Tabela 7).  

Para a criação dos mutantes simples agp25 e agp26 foi também utilizado o vetor 

pHEEBlli, mas neste caso foi utilizado o template descrito na Figura 5 (otimizado pelos 

autores para a expressão de 2 cassetes de sgRNA). A utilização deste template para 

se obter apenas 2 casssetes de sgRNA para cada gene permite a que seja apenas 

necessário fazer um PCR em que o produto obtido apresenta já as características 

necessárias para depois ser ligado ao vetor final sendo esta construção constituída 

pelos componentes : U6-26p, sgRNA1 desenhado, sequência scaffold, U6-26t, U6-

29p, sgRNA2, sequência scaffold e o U6-26t como está demonstrado na Figura 5b. 

Pelo que a cassete de sgRNA1 é conduzida pelo promotor U6-26, enquanto a cassete 

de sgRNA2 é conduzida pelo promotor U6-29. Assim, o oligonucléotido de inciação 

FW terá o sgRNA1 e a sequência scaffold e o oligonucleótido de iniciaição Rv terá o 

sgRNA2 e a sequência do U6-29p, os dois apresentam as sequências de 

reconhecimento da endonuclease BsaI numa das extremidades. Estes 

oligonucleótidos de iniciação utilizados para amplificar as 2 cassetes de sgRNA para 

cada gene estão descritos no Anexo I, Tabela 8. 

III. Golden Gate Assembly 

A tecnologia de clonagem Golden Gate Assembly (Engler et al., 2008; Engler et al., 

2009) foi demonstrada pela primeira vez em 1996, quando se mostrou que múltiplas 

inserções poderiam ser colocas num vetor backbone usando apenas as atividades 

sequenciais (Lee et al., 1996) ou simultâneas (Padgett e Sorge, 1996) de uma enzima 

de restrição de tipo único IIS e a enzima T4 ou T7 DNA ligase. As enzimas de restrição 

tipo IIS são diferentes das enzimas de restrição "tradicionais", pois clivam fora da sua 

sequência de reconhecimento, criando saliências com 4 pb. Como essas saliências 

não fazem parte da sequência de reconhecimento, elas podem ser personalizadas 

para direcionar a montagem de fragmentos de DNA. Quando planeados corretamente, 

os locais de reconhecimento não aparecem na construção final, permitindo uma 

clonagem precisa e sem qualquer marca.  



FCUP 
AGP25, AGP26 e AGP27: a tríade de Proteínas Arabinogalactânicas envolvida na reprodução sexuada 

em A.thaliana 

127 

   

 

 

Figura suplementar 6. Descrição do método de clonagem Golden Gate Assembly. a) O Golden Gate Assembly requer 

um local de reconhecimento para uma endonuclease do tipo IIS, neste caso, BsaI (GGTCTC), adicionado às 

extremidades de um fragmento de DNA de cadeia dupla. Após a digestão, esses locais são deixados para trás, em que 

cada fragmento apresenta as saliências projetadas pela enzima de 4 bases que direcionam a montagem do constructo 

de interesse (Adaptado de NEB – New England BioLabs). b) O gene de interesse é desenhado de forma a ter locais de 

corte para as enzimas de restrição do tipo IIS (como BsaI/BbsI/AarI), que estão localizados na parte externa do local de 

clivagem. Como resultado, esses locais são eliminados por digestão/ligação e não aparecem na construção final. O 

vetor de destino contém locais com saliências complementares que permitem a ligação direta entre o gene de interesse 

e o vetor. Um fragmento com 5’ saliente TGGA e 3’ saliente TCCG pode ser ligado a um vetor contendo essas 

saliências. Os locais de corte da enzima podem estar presentes no plasmídeo original (Opção 1) ou podem ser 

adicionados usando amplificação baseada em PCR (Opção 2) (Adaptado de addgene).  

IV. Alinhamentos das sequências amino acídicas das 

proteínas AGP25, AGP26 e AGP27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura suplementar 7. Alinhamento das sequências amino acídicas das proteínas AGP25, AGP26 e AGP27 utilizando 

o programa de alinhamento CLUSTALW.  

 

a. b. 


