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Avaliação da expressão dos genes MdoCBFs e MdoICE1 

Cássia Beatriz Souza1; Amanda Cattani2; Vanessa Buffon3, Luís Revers

A macieira (Malus × domestica Borkh.) é uma das espécies de frutíferas perenes mais cultiva-

das no mundo. Para sobreviver às condições adversas durante o inverno, essas plantas iniciam 

um período denominado dormência, estágio no qual a atividade metabólica é reduzida e ocorre 

uma pausa no crescimento vegetativo, até que condições favoráveis sejam restabelecidas, pro-

tegendo assim a planta. Assim que o frio é percebido pela planta, ocorre a indução dos genes da 

família CBF (do inglês, COLD-INDUCIBLE C-REPEAT/DEHYDRATION-RESPONSIVE ELEMENT 

BINDING FACTORS) que desencadeia a modulação de um conjunto de genes COR (do inglês, 

COLD-REGULATED). A regulação destes genes CBFs é mediada, entre outros fatores, pelo ICE1 

(do inglês, INDUCER OF CBF EXPRESSION 1), que dá início à cascata transcricional usada pelas 

da família de genes do tipo CBF (MdoCBFs) durante o ciclo de dormência de gemas de macieira e 

entender se o MdoICE1 é capaz de modulá-los de forma dependente do frio. Para este propósito, 

MdoICE1, MdoCBF2 e MdoCBF4 em gemas dormentes. Com base nesses resultados, análises em 

amostras representando as etapas da dormência de gemas de ‘Royal Gala’, obtidas pela exposição 

controlada ao frio (3°C), demonstraram acúmulo de transcritos de MdoCBF2 e MdoCBF4, durante o 

início da endodormência, enquanto a expressão de MdoICE1 não oscilou ao longo da transição da 

endo- para a ecodormência. Adicionalmente, realizaram-se ensaios de transativação in vivo em pro-

toplastos de Arabidopsis carregando a construção da região promotora de MdoCBF fusionado ao 

gene reporter gusA (proMdoCBFs::gusA) e MdoICE1 como efetor. O ensaio demonstrou que quan-

do as células foram incubadas a 0°C, houve um aumento na atividade de gusA nas construções 

contendo o promotor de MdoCBF4, independentemente de MdoICE1. Já a 25°C, nenhuma ativação 

da atividade gusA foi observada, indicando o possível papel regulador de MdoICE1. Os resultados 

mostram que MdoCBF2 e MdoCBF4 são genes importantes no estabelecimento da endodormência, 

sendo sua ativação mediada pelo frio, possivelmente pela ação de MdoICE1.
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