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A incubação de folhas primárias do feijão-de-corda em meio de cultura contendo auxina, resulta na
indução de calos embriogênicos friáveis (CEF), a partir dos quais embriões somáticos (ES) e plantas
maduras podem ser obtidos. No entanto, a taxa de conversão dos CEF em ES é baixa e isto dificulta
o uso destes tecidos como alvo para transformação genética. Para nos permitir chegar a um
entendimento sobre as causas subjacentes a esta baixa taxa de conversão, realizamos estudos para
identificar as proteínas presentes em suspensões celulares embriogênicas (SCE) preparadas a partir
dos CEF, para podermos fazer uma comparação com o padrão de proteínas depositadas durante os
estágios iniciais da embriogênese zigótica. Proteínas das SCE foram analisadas por eletroforese bi-
dimensional e 135 bandas foram retiradas dos géis, digeridas com tripsina e analisadas por
espectrometria de massas. Até o momento, estes estudos permitiram identificar 38 proteínas. As
duas proteínas mais abundantes foram identificadas como sendo uma PR-4 (quitinase) e uma PR-10
(ribonuclease), baseado na similaridade com proteínas codificadas por 2 cDNAs de Vigna
unguiculata (números de acesso AAG23965 e T11670, respectivamente). Iniciadores foram
sintetizados e utilizados em experimentos de RT-PCR para demonstrar a expressão destes dois
genes em SCE, folhas, flores e raízes. Os mesmos conjuntos de iniciadores foram utilizados para
isolar os cDNAs correspondentes a partir de SCE e suas identidades confirmadas por
sequenciamento. Um peptídeo sintético de 15 aminoácidos, correspondente à porção C-terminal da
PR-10 foi sintetizado e utilizado para a obtenção de anticorpos policlonais em coelho. Estes
anticorpos apresentaram reação cruzada com proteínas de peso molecular 17.200 presentes em SCE,
folhas, flores e raízes, confirmando assim o padrão de expressão deduzido a partir dos experimentos
de RT-PCR. Estudos para a determinação do proteoma completo das SCE estão em progresso.
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