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A giberela, causada pelo fungo Fusarium graminearum, é uma das doenças mais importantes da cultura
do trigo (Triticum aestivum). Além de reduzir a produtividade, pode ocasionar a contaminação dos grãos
por micotoxinas, como o desoxinivalenol (DON). As estratégias de controle disponíveis, tais como a
resistência genética, os controles químicos e culturais não são suficientes para conter epidemias, em
anos com clima favorável ao patógeno. O Silenciamento Gênico Induzido pelo Hospedeiro (Host
Induced Gene Silencing – HIGS) é uma técnica de engenharia genética baseada em RNAi que pode
ser uma alternativa de controle. HIGS ocorre quando o silenciamento de genes-alvo no patógeno é
desencadeado por RNA dupla fita produzido pelo hospedeiro, podendo impedir/minimizar a infecção e
também o desenvolvimento da doença. Entre outros fatores, a aplicação da estratégia requer a
identificação de genes-alvo dentro de uma ampla gama de candidatos. No entanto, o estudo funcional
em trigo é oneroso em tempo e custo. Além disso, existem lacunas no entendimento do mecanismo
que envolve o fenômeno HIGS, cujo conhecimento pode auxiliar no uso dessa tecnologia de maneira
altamente eficiente e específica. O objetivo deste trabalho consistirá em avaliar sequências de genesalvo em Arabidopsis thaliana para reduzir a gama de genes candidatos para validação posterior em
trigo, e verificar a conservação da resposta à infecção por F. graminearum em trigo e A.thaliana. Para
tanto, cinco construções gênicas que têm como alvo um único gene para HIGS de F. graminearum
serão inseridas em A. thaliana via Agrobacterium tumefaciens, inoculadas com esporos do fungo e
analisadas. Além disso, a resposta de A. thaliana e de trigo será comparada, usando linhagens
transgênicas contendo uma construção gênica para HIGS de Chs3b e outras contendo Cyp51(A/B/C)TRI5-TRI6, mediante a inoculação com F. graminearum para validar o uso de A. thaliana como modelo
e para futuros estudos do mecanismo que envolve HIGS.
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