
 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS - RIO CLARO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAROLINE ELISA MAFRA 

Rafinose sintase em plantas dicotiledôneas: 
genômica comparativa 

Rio Claro 
2017 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 



 

CAROLINE ELISA MAFRA 

 

 

 

RAFINOSE SINTASE EM PLANTAS DICOTILEDÔNEAS: GENÔMICA 
COMPARATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Orientador: Douglas Silva Domingues 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Instituto de Biociências da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - 
Câmpus de Rio Claro, para obtenção do grau de 
Bacharela em Ciências Biológicas. 
 
 
 
 
 
 

 
Rio Claro 

2017 
 



 

Mafra, Caroline Elisa 
       Rafinose sintase em plantas dicotiledôneas: genômica
comparativa / Caroline Elisa Mafra. - Rio Claro, 2017
       23 f. : il., figs., tabs.

       Trabalho de conclusão de curso (bacharelado - Ciências
Biológicas) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de
Biociências de Rio Claro
       Orientador: Douglas Silva Domingues

       1. Fanerógamos. 2. Rafinose sintase. 3. Oligossacarídeos.
4. Evolução. 5. Família gênica. 6. Arabidopsis thaliana. 7.
Angiospermas. I. Título.

 
582.13
M187r

	 Ficha Catalográfica elaborada pela STATI - Biblioteca da UNESP
Campus de Rio Claro/SP - Adriana Ap. Puerta Buzzá / CRB  8/7987 



 
 

AGRADECIMENTOS  
 

Agradeço primeira e principalmente aos meus pais, Rubens e Evelise, por 

sempre colocarem minha educação e de meus irmãos acima de tudo. Por sempre 

acreditarem no meu potencial e por usarem a frase “seu conhecimento é a única 

coisa que nunca vão tirar de você” inúmeras vezes que eu pensava em desistir. 

Vocês são um exemplo de força, obrigada!  

Aos meus irmãos, Bruna e Rafael, por me orientarem e apoiarem em todas as 

minhas decisões e por nunca desistirem do nosso tripé. Vocês são os melhores! 

Aos poucos e melhores irmãos de vida que eu poderia pedir, Ju, Miau e Enrico, 

por manterem nossa amizade exatamente a mesma independente da distância, e 

por me apoiarem e se empolgarem por mim em todas as minhas conquistas. 

Ao namorado, Lagarto/Lindo/Luis Renato, por absolutamente tudo, sem 

exceções, você é foda! 

À minha Ohana de Rio Claro e companheiras da Resta 1: Nicole, Sheila, Frevo, 

Caci e Thays, por aguentarem todos os desabafos, perrengues, choros e estarem 

em todos os melhores momentos por todos esses anos. Amo vocês e obrigada! 

Às biosisters, Sheeva, Lui e Malu, pelo carinho, apoio, ombro amigo, e por 

compartilharem comigo os melhores e piores momentos dentro desse curso lindo 

que escolhemos. 

À Bio Logus Jr., por todo o aprendizado e por me proporcionar uma experiência 

dentro da Biologia que eu nunca teria tido. 

À Atlética Ayrton Senna da Silva e todos que passaram por ela enquanto eu 

estive lá, por ser meu escape, principalmente nesse ano conturbado e difícil. Mas 

um agradecimento em especial à Torpedo, Daniel, Sheilla, Garuffi, Golimar e Xabú, 

por serem exemplos de pessoas e se tornarem amigos, me distraindo de todas as 

preocupações. 

A todo o grupo GeTransPlant, que mesmo nesse finalzinho, torceram por mim. 

E por fim, ao meu orientador, Douglas, pela orientação e, principalmente, paciência 

em me ensinar muitas coisas para que esse trabalho fosse concluído com sucesso. 

 

Obrigada!!! 

 

 



 
 

RESUMO 
 
A principal fonte de carbono e energia em plantas vêm, em última análise, do 

processo fotossintético.  Os carboidratos resultantes podem ter função estrutural ou 

serem utilizados em diferentes rotas biossintéticas. Eles podem, inclusive, serem 

armazenados em tecidos específicos para uso posterior. Um exemplo de classe de 

carboidrato envolvida nesse processo são os oligossacarídeos da família da rafinose 

(OFRs). A rafinose é um trissacarídeo de ampla ocorrência em angiospermas, 

encontrado principalmente em folhas, caules e órgãos de reserva. Os OFRs são 

uma extensão alfa-1,6-galactosil da sacarose, e correspondem a um dos mais 

importantes carboidratos hidrosolúveis e não-redutores presente em plantas. A 

enzima rafinose sintase (Glicosil Hidrolase 36 – GH36) sintetiza rafinose por meio da 

sua ação sobre o galactinol. Essa enzima é codificada por uma família gênica que 

em Arabidopsis thaliana é composta por cinco genes. O objetivo do presente estudo 

foi realizar uma análise filogenética da família gênica rafinose sintase em 13 

espécies vegetais – oito dicotiledôneas, quatro monocotiledôneas e uma 

angiosperma basal. Análises evolutivas indicam que os genes codificantes de 

rafinose sintase dividem-se em seis grupos. Em eudicotiledôneas, os genes dessa 

família gênica sofrem seleção purificadora mais intensa que em monocotiledôneas. 

Além disso, análises transcricionais em espécies selecionadas indicaram que cada 

membro da família gênica possui um perfil de expressão tecido-específico. Em 

suma, este estudo será importante para futuros trabalhos sobre a o papel da família 

gênica da rafinose sintase no metabolismo vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
The main source of carbon and energy in plants is photosynthesis. Resulting 

carbohydrates can have structural functions or used in distinct biosynthetic pathways. 

They can also be stored in specific tissues for further use. An example of a 

carbohydrate class involved in this process is the raffinose family oligossacharides 

(RFOs). Raffinose is a trissacharide of wide occurrence in angiosperms, mostly found 

in leaves, stems and reserve organs. RFOs are an alpha-1,6-galactosyl extension of 

sucrose and correspond to one of the most importants non-reducing and water-

soluble carbohydrates in plants. The raffinose synthase enzyme (Glycosyl Hydrolase 

36 – GH36) synthesizes raffinose acting on galactinol. This enzyme is encoded by a 

gene family that has five members in Arabidopsis thaliana. The objective of this study 

was to perform a phylogenetic analysis of the raffinose synthase gene family in 13 

plant species – eight eudicotyledons, four monocotyledons and one basal 

angiosperm. Evolutionary analysis show that raffinose synthase genes are distributed 

in six groups. In eudicots, raffinose synthase genes suffer more intense purifying 

selection than in monocotyledons. Transcriptional analysis in three selected species 

indicated that each member of this gene family has a tissue-specific expression 

profile. Taken together, our results will be beneficial for further investigations into the 

functions of raffinose synthase gene family in plant metabolism. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Nas plantas, a fotossíntese é de grande importância para geração de energia e 

fontes de carbono para o metabolismo. Esse processo consiste, à grosso modo, na 

assimilação de carbono e água por meio da energia luminosa, para a síntese de 

carboidratos. Os carboidratos sintetizados a partir desse processo podem ser 

usados em diferentes rotas biossintéticas. Eles podem, também, ser armazenados 

em tecidos específicos para uso posterior. A forma com que o carbono é 

armazenado é diferente para cada órgão e espécie vegetal. 

Os oligossacarídeos da família da rafinose (OFRs) são um exemplo de classe 

de carboidratos envolvidos nesse processo. Eles são uma extensão alfa-1,6-

galactosil da sacarose, e correspondem a um dos mais importantes carboidratos 

hidrossolúveis e não-redutores presente em plantas (VAN DEN ENDE, 2013; 

SENGUPTA et al., 2015). Apesar de serem armazenados principalmente nas 

sementes, já é de conhecimento o armazenamento por outros órgãos.  

Sabe-se que os OFRs têm um papel importante na proteção contra estresses 

abióticos, que podem ser causados por seca, altas temperaturas e salinidade, 

fatores que tem grande influência no crescimento e desenvolvimento vegetal. Em 

tais condições há uma resposta protetora que consiste em um aumento nos níveis 

de rafinose, bem como acúmulo de OFRs (ELSAYED et al., 2013; VAN DEN ENDE, 

2013; SENGUPTA et al., 2015).  Essa proteção ocorre, principalmente, pelo ajuste 

osmótico resultante dos OFRs como solutos e pela capacidade que conferem de 

estabilização da membrana (SENGUPTA et al., 2015). Entre outros papéis dos 

OFRs, podemos citar a proteção do embrião à dessecação, transporte e 

armazenamento de carbono, molécula sinalizadora ao ataque de patógenos e 

funções antioxidantes (ELSAYED et al., 2013; SENGUPTA et al., 2015). Por 

exemplo, estresses causados por baixas temperaturas resultam numa indução da 

produção de OFRs de alta massa molecular como parte de uma estratégia para 

sobreviver ao inverno em vários membros da família Lamiaceae (ELSAYED et al., 

2013). 

A biossíntese desses oligossacarídeos tem como primeira enzima da via a 

galactinol sintase, que, a partir da conversão do mioinositol e UDP-galactose produz 

galactinol. O galactinol, a partir da ação da rafinose sintase (RafS) transfere 

galactose ativa à sacarose, sintetizando a rafinose (Figura 1). Sabe-se que a RafS 
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encontra-se no citosol, embora possam entrar no vacúolo e cloroplasto quando 

sintetizados nas folhas, podendo até ser armazenados no mesofilo (SENGUPTA et 

al., 2015). Muitos outros OFRs de maiores pesos moleculares são encontrados nas 

plantas, mas os principais deles são estaquiose e rafinose (SENGUPTA et al., 2015). 

A figura 1 resume os mecanismos de síntese de OFRs.  

 
Figura 1. Via metabólica da síntese de galactinol, rafinose e estaquiose em 

plantas. Legenda: GolS, RafS e StaS representam galactinol sintase, rafinose 
sintase e estaquiose sintase, respectivamente. 

 

 
 

Fonte: Gangl et al., 2015. 
 

OFRs são rapidamente metabolizados durante os primeiros estágios da 

germinação e podem, portanto, fornecer energia para o crescimento. No entanto, tal 

aspecto do metabolismo não tem atraído tanto a atenção de estudos, e a maioria 

dos estudos sobre  o papel dos OFRs em sementes é voltado para a aquisição da 

tolerância à dessecação e na longevidade das sementes. Foi observado que o 

acúmulo de OFRs pode ser induzido em sementes imaturas através de secagem ex 

planta e a tolerância à dessecação é adquirida simultaneamente ao aumento nos 

níveis de OFRs (PETERBAUER & RICHTER, 2001). 

Devido ao importante papel em condições de estresse e desenvolvimento de 

sementes, a base molecular da síntese de OFRs tem sido amplamente estudada. A 



8 
 

expressão de galactinol sintase (GolS), enzima-chave da via metabólica, é muito 

estudada em condições de estresse abiótico, e também em diferentes estágios de 

desenvolvimento vegetal. A atividade desta enzima foi positivamente relacionada 

com o conteúdo total de OFRs em folhas e sementes de muitas espécies vegetais 

(PETERBAUER & RICHTER, 2001). A maioria das espécies estudadas até agora 

apresentam diversas isoformas para a enzima GolS, sugerindo a presença de uma 

família gênica com especificidade entre as funções e os genes (SENGUPTA et al. 

2015). Porém, a atividade da galactinol sintase sozinha não é suficiente para alterar 

os níveis de todos os componentes de galactosil, sendo necessárias outras reações 

acontecerem no processo (PETERBAUER & RICHTER, 2001). Por esta razão, 

outras enzimas da via de biossíntese de OFRs (figura 1) carecem de novos estudos. 

Já foi demonstrado que, em espécies gimnospermas, há uma relação entre 

baixas temperaturas e a produção de rafinose e sacarose (HINESLEY et al., 1992). 

No estudo de Hinesley et al. (1992), observou-se um aumento na produção de 

rafinose nas folhas de coníferas durante o inverno e uma concentração muito baixa 

nos meses mais quentes e, juntamente com um aumento no nível de rafinose, houve 

também um aumento no nível da sacarose. Klotke et al. (2004) estudou esse mesmo 

efeito em populações naturais de Arabidopsis thaliana. Neste caso, foi também 

observado um aumento no acúmulo de sacarose e rafinose em resposta a baixas 

temperaturas, o que reforça a hipótese de que o mecanismo de tolerância ao frio por 

meio do aumento da síntese de OFRs é altamente conservado no Reino Vegetal e 

pode ser um bom sistema de estudos sobre a evolução do metabolismo primário em 

plantas.  

Até o momento, acreditava-se que o padrão de diversificação de RafS entre o 

reino vegetal fosse relacionado a GolS (SENGUPTA et al., 2015). No entanto, não 

existem estudos até o momento que de fato comparem os padrões de diversificação 

de genes codificantes para GolS e RafS. 

Em Arabidopsis thaliana, espécie-modelo de estudos genômicos em plantas, a 

enzima RafS é codificada por seis membros da família de genes AtRafS, enquanto 

que no arroz, dez sequências de RafS foram identificadas (VAN DEN ENDE, 2013; 

SENGUPTA et al., 2015). A RafS é uma enzima ativa em carboidratos (CAZyme) e 

pertence ao grupo glicosil-hidrolase 36 (GH36). Esta classe de enzimas, embora de 

grande importância a processos fisiológicos e de desenvolvimento em plantas, com 

potenciais implicações em biotecnologia, é pouco estudada sob o ponto de vista 
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genômico e evolutivo.  

Em termos evolutivos, mutações que ocorrem em regiões codificantes de 

genes podem ser utilizadas para inferências sobre o papel da seleção natural sobre 

uma família gênica. Uma estatística útil para genes que codificam proteína é a 

relação de substituições sinônimas (dS) e não sinônimas (dN). As mudanças 

sinônimas são normalmente neutras, pois não alteram a sequência de aminoácidos 

codificada pela proteína, enquanto que as não sinônimas podem ser afetas pela 

seleção e alterar a estrutura e a função da proteína. Essa relação mede a força e o 

modo em que a seleção natural está atuando nos genes codificadores de proteínas 

(JEFFARES et al., 2015).  

A relação dessas substituições, chamadas de razão dN/dS (ω), além de 

resumir a taxa de evolução dos genes, pode ser uma característica informativa, uma 

vez que é capaz de identificar quais genes estão sendo conservados e quais estão 

sofrendo adaptações evolutivas. Neste cálculo, genes com ω>1 indicam sofrer 

seleção positiva darwiniana, ou seja, que a seleção natural está selecionado perfis 

que diversifiquem os aminoácidos e as funções da proteína; ω=1 indica seleção 

neutra, sem alteração ou influência da seleção natural; e ω<1, indicando seleção 

negativa ou purificadora, quando a seleção natural está atuante na conservação da 

função gênica, sem alterações nos aminoácidos ou proteínas (JEFFARES et al., 

2015).  

 Jeffares et al. (2015) propõe ainda que a maioria das mudanças não sinônimas 

são deletérias. Essa situação resulta numa relação ω menor que 1 para a maioria 

dos genes de um genoma (seleção purificadora). Quando há restrições sob uma 

proteína, a seleção purificadora é forte e há pouco acúmulo de alterações não 

sinônimas, de modo que ω se aproxima de zero e, dessa forma, a estimativa da taxa 

pode ser usada para descrever o grau da limitação seletiva de um gene. 

Com a crescente disponibilização de dados públicos de genomas e 

transcriptomas vegetais ocorrida nos últimos anos, estudos relativos à compreensão 

genômica e respostas transcricionais permitem testar hipóteses mais específicas 

sobre a história evolutiva de famílias de genes, que antes eram apenas parcialmente 

caracterizados.  

Embora haja estudos em plantas-modelo e algumas espécies de plantas 

superiores, nenhum deles buscou uma análise filogenética e transcricional 

comparativa de genes codificantes de rafinose sintase, indicando a possibilidade de 
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melhor caracterização dessa família gênica, visando a melhor compreensão de seu 

papel no metabolismo vegetal. 

 

2. OBJETIVOS 
 

O objetivo do estudo foi caracterizar aspectos genômicos, evolutivos e 

transcricionais da família gênica da rafinose sintase em genomas de plantas 

angiospermas. 

Pretendeu-se, então: 

- Determinar o número de cópias da família gênica RafS em 8 espécies 

eudicotiledôneas (Gossypium raimondii, Citrus sinensis, Prunus persica, Capsella 

rubella, Citrullus lanatus, Fragaria vesca, Coffea canephora e Arabidopsis thaliana), 

4 espécies monocotiledôneas (Brachypodium distachyon, Setaria italica, Sorghum 

bicolor e Musa acuminata) e na angiosperma basal Amborella trichopoda; 

- Avaliar qual perfil de seleção ocorre entre os membros da família gênica 

rafinose sintase; 

- Avaliar se cada membro da família gênica possui um padrão transcricional 

tecido-específico em três espécies selecionadas (Brachypodium distachyon, Coffea 

canephora e Sorghum bicolor);  

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
3.1. Espécies selecionadas para análise 
 
Selecionamos para análise oito espécies eudicotiledôneas (Gossypium 

raimondi, Citrus sinensis, Prunus persica, Capsella rubella, Citrullus lanatus, Fragaria 

vesca, Coffea canephora e Arabidopsis thaliana), quatro espécies monocotiledôneas 

(Brachypodium distachyon, Setaria italica, Sorghum bicolor e Musa acuminata) e a 

angiosperma basal Amborella trichopoda. Para C. canephora, os dados utilizados 

foram obtidos em www.coffee-genome.org. Os dados genômicos das demais 

espécies foram obtidos da plataforma PLAZA 3.0 (PROOST et al., 2015) para 

anotação e análises evolutivas. Foram selecionadas três espécies para avaliação de 

inferências transcricionais: C. canephora, S. bicolor e B. distachyon. Os dados de 

expressão de C. canephora foram obtidos do site Coffee Genome Hub (http://coffee-

http://www.coffee-genome.org/
http://coffee-genome.org/
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genome.org/), enquanto que de S. bicolor e B. distachyon, da plataforma EMBL 

Gene Expression – Plants (https://www.ebi.ac.uk/gxa/home/). Em todos os casos, os 

níveis transcricionais foram estimados por estudos de RNA-seq disponíveus 

publicamente, onde os valores expressos estão em Reads por Kilobase por Milhão 

de Reads Mapeados (RPKM). Este índice leva em conta o número de reads, o 

tamanho dos locos e o número total de reads obtidos no sequenciamento.  

3.2. Anotação da família RafS em genomas vegetais 

A sequência protéica do gene At4g01265 da espécie-modelo Arabidopsis 

thaliana foi utilizada como ponto de partida para encontrar as demais sequências de 

RafS nessa espécie. Todas as sequências da família gênica rafinose sintase em A. 

thaliana possuem o domínio protéico código IPR008811 (Glycosyl hydrolases 36) na 

base de dados InterPro (https://www.ebi.ac.uk/interpro/). 

A partir dos dados obtidos, as sequências proteicas de A. thaliana foram 

utilizadas como sondas eletrônicas (queries) para procurar por TBLASTN contra 

sequências codificantes dos genomas das demais espécies selecionadas. As 

regiões com alinhamento de score acima de 200 e e-value abaixo de e-50 foram 

selecionadas para análise individual e, após a seleção pelas estratégias acima, 

foram analisadas também pela ferramenta FGNESH+ (disponível em 

www.softberry.com), para validação da posição de éxons e íntrons. As sequências 

resultantes desse processo de anotação foram traduzidas em aminoácidos e a 

ocorrência dos domínios conservados de RafS foi confirmada por meio de 

comparação contra a base de dados InterProScan 

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/InterProScan/).  

Foram selecionadas para análise seguinte apenas genes cujo quadro de leitura 

apresentou de 90 a 110% do tamanho médio dos genes de A. thaliana e também o 

domínio protéico código IPR008811. Essa estratégia teve por objetivo eliminar da 

análise genes com erros de predição e possíveis pseudogenes.  

Foram então verificados o peso molecular (MW), o ponto isoelétrico (pI) e a 

localização celular de cada proteína analisada. O MW e o pI foram determinados por 

meio da ferramenta Compute pI/MW (http://web.expasy.org/cgi-

bin/compute_pi/pi_tool) e a possível localização celular foi verificada com o auxílio 

do Plant-mPloc (http://www.csbio.sjtu.edu.cn/bioinf/plant-multi/) e CELLO v.2.5 

(http://cello.life.nctu.edu.tw/). 

http://coffee-genome.org/
https://www.ebi.ac.uk/gxa/home/
https://www.ebi.ac.uk/interpro/
http://www.softberry.com/
http://www.ebi.ac.uk/Tools/InterProScan/
http://web.expasy.org/cgi-bin/compute_pi/pi_tool
http://web.expasy.org/cgi-bin/compute_pi/pi_tool
http://www.csbio.sjtu.edu.cn/bioinf/plant-multi/
http://cello.life.nctu.edu.tw/
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As sequências de aminoácidos foram então utilizadas para análise filogenética. 

O alinhamento foi feito no programa MUSCLE (EDGAR, 2004) implementado no 

programa MEGA 6 (TAMURA et al., 2013). A partir do alinhamento, foi realizado um 

teste para identificação do melhor modelo de substituição de aminoácidos, no 

próprio programa MEGA 6. Por meio desta análise, foi determinado que seria 

utilizado o modelo de substituição de Le e Gascuel (2008), conhecido como método 

LG, com 5 faixas de distribuição gama e sítios invariáveis  (G+I). A árvore 

filogenética foi gerada pelo método de verossimilhança máxima, bootstrap de 1000 

réplicas e modelo de substituição LG+G+I. Posições que não estavam presentes em 

mais de 10% das sequências do alinhamento não foram consideradas para a análise 

filogenética. 

Foi então realizado um alinhamento dos códons a partir do alinhamento de 

aminoácidos e sequências de nucleotídeos correspondentes, utilizando-se o 

programa PAL2NAL (http://www.bork.embl.de/pal2nal/).   

Para cada espécie analisada, foram estimadas taxas de substituição sinônimas 

(dS) e não sinônimas (dN) nas sequências codificantes (nucleotídeos) no software 

MEGA 6. Foi utilizado o método de Nei-Gojobori, com cálculo de erro padrão. Para 

verificar a pressão seletiva atuante nessas sequências foi calculada a razão dN/dS, 

onde dN/dS = 1, dN/dS < 1 e dN/dS >1 representam evolução neutra, seleção 

purificadora e seleção positiva Darwiniana, respectivamente. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1. Análises evolutivas 
 
Foram identificados de cinco a 11 genes RafS nos genomas vegetais 

analisados. As espécies com menor número de genes identificados foram Amborella 

trichopoda, Arabidopsis thaliana, Brachypodium distachyon, Capsella rubella, Musa 

acuminata e Sorghum bicolor e a espécie com o maior número de genes 

identificados foi Gossypium raimondii. A tabela 1 resume informações gerais dos 

genes identificados.  
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Tabela 1: Carcterísticas gerais da família gênica da rafinose sintase nas 
espécies analisadas. Legenda: gene ID – identificação do gene na base de dados; 
CDS – tamanho em nucleotídeos do quadro aberto de leitura; Proteína – tamanho 
em aminoácidos da proteína obtida; PI – ponto isoelétrico; MW – massa molecular; 
Chr – cromossomo onde se localiza o gene. 

 
Espécie Gene ID CDS Proteína P.I. M.W. Chr 

Amborella  ATR_00003G00540 2580 859 5.95 9830002 scaffold00003 
trichopoda ATR_00103G01110 2334 777 5.85 8942896 scaffold00103 

  ATR_00166G00310 2250 749 5.48 8359118 scaffold00166 
  ATR_00061G01140 2421 806 5.37 8409993 scaffold00061 
  ATR_00061G01050 2412 803 5.92 8439650 scaffold00061 
              

Arabidopsis  AT1G55740 2265 754 5.76 8347658 1 
thaliana AT4G01970 2631 876 5.17 9801156 4 

  AT5G20250 2535 844 6.99 9421579 5 
  AT3G57520 2322 773 5.45 8514339 3 
  AT5G40390 2352 783 4.91 8623691 5 
              

Brachypodium  BD3G39220 2295 765 5.96 8060197  3 
distachyon BD2G04310 2349 783 5.70 8244216 2 

  BD1G48050 2532 844 6.29 8730603 1 
  BD1G54210 2283 761 5.58 8060238 1 
  BD1G44930 2673 890 5.87 9500484 1 
              

Capsella  CRU_001G42120 2286 762 5.86 8238131 scaffold_1 
rubella CRU_006G18130 2241 747 5.69 7966717 scaffold_6 

  CRU_005G23030 2322 774 5.51 8297525 scaffold_5 
  CRU_007G33920 2352 784 5.03 8358098 scaffold_7 
  CRU_006G34030 2640 879 5.19 9734449 scaffold_6 
              

Citrulus CL04G04500 2322 774 5.68 8248453 4 
lanatus CL01G11030 2337 779 6.21 8436888 1 

  CL10G12120 2358 786 5.40 8485581 10 
  CL09G04640 2589 863 6.20 9294989 9 
  CL06G18020 2247 749 5.44 7413917 6 
  CL06G12050 2352 784 5.15 8353629 6 
  CL11G11890 2262 754 5.85 8073937 11 
              

Citrus  CS00116G00290 2367 789 5.27 8681563 scaffold00116 
sinensis CS00013G02820 2277 759 5.56 8222392  scaffold00013  

  CS00137G00120 2448 816 5.63 8481413 scaffold00137 
  CS00020G01030 2337 779 5.48 8418332 scaffold00020 
  CS00001G06360 2598 866 5.83 9349514 scaffold00001 
  CS00016G01460 2454 818 5.79 8835369 scaffold00016 
  CS00013G00620 2253 751 5.33 8046695 scaffold00013 
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Coffea  Cc07_g01840 2346 782 5.52 8618822 7 

canephora Cc00_g10830 2337 779 5.82 8707722 0 
  Cc05_g15530 2271 757 5.76 8324233 5 
  Cc01_g21600 2655 885 5.61 9794394 1 
  Cc06_g08070 2610 870 5.70 9553165 6 
  Cc06_g16860 2313 771 5.67 8399936 6 
  Cc11_g00220 2508 836 6.54 9199133 11 
  Cc04_g11100 2256 752 5.54 8306359 4 
              

Fragaria  FV1G04860 2109 803 5.72 8571012 1 
vesca FV7G08800 2607 869 5.55 9326392 7 

  FV5G06750 2328 776 6.02 8398743 5 
  FV3G03130 2562 854 5.64 9070433 3 
  FV6G47960 2514 838 5.90 8969284 6 
  FV3G34930 2271 757 5.72 8088239 1 
  FV1G27150 2598 865 5.90 9366279   
              

Gossypium  GR13G14920 2250 749 5.65 8312543 13 
raimondii GR06G03290 2340 780 5.62 8626962 6 

  GR04G10740 2610 870 6.25  9559259 4 
  GR08G20310 2247 749 5.30 8302944 8 
  GR03G10750 2205 735 6.07 8106263 3 
  GR01G07080 2337 779 5.99 8673868 1 
  GR12G06350 2340 780 5.66 8596527 12 
  GR09G45370 2286 762 5.93 8176539 9 
  GR02G14780 2319 773 5.49 8459793 2 
  GR08G13800 2601 867 5.89 7862950 8 
  GR09G18510 2325 775 5.46 9268019 9 
              

Musa  MA11G14440 2202 734 5.32 8117093 11 
acuminata MA07G01930 2211 737 5.92 8011440 7 

  MA06G36060 2415 805 6.70 8832982 6 
  MA04G01720 2277 759 5.89 8348866 4 
  MA04G22740 2205 735 6.37 8029182 4 
              

Prunus  PPE_007G07760 2322 774 5.53 8220488 scaffold_7 
persica PPE_007G26570 2238 746 5.50 7965708 scaffold_7 

  PPE_003G26710 2319 773 5.38 8291645 scaffold_3 
  PPE_006G04090 2274 758 5.61 8066842 scaffold_6 
  PPE_010G00860 2598 866 5.71 9397178 scaffold_10 
  PPE_007G24520 2598 866 5.27 9366720 scaffold_7 
              

Setaria  SI005G11930 2349 783 5.91 8314675 scaffold_5 
italica SI002G07910 2340 780 5.64 8089299 scaffold_2 

  SI007G14580 2652 884 6.03 9458549 scaffold_7 
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  SI006G19440 2292 764 6.09 8149036 scaffold_6 
  SI009G04120 2301 767 5.50 8127402 scaffold_9 
  SI004G05720 2298 766 5.49 7945713 scaffold_4 
  SI004G05730 2610 870 6.29 9054499 scaffold_4 
  SI008G23200 2682 893 5.38 9488847 scaffold_8 
              

Sorghum  SB07G028620 2265 755 6.10 8235323 7 
bicolor SB01G004130 2322 774 5.85 8371572 1 

  SB03G004540 2379 793 5.80 8597202 3 
  SB06G020280 2433 811 5.86 8929379 6 
  SB10G004950 2406 802 5.88 8565803 10 

 
Em Arabidopsis thaliana, espécie-modelo de estudos genômicos em plantas, a 

enzima RafS é codificada por cinco genes [qual a referência?]. As análises feitas no 

presente estudo indicam que a família gênica rafinose sintase pode apresentar mais 

de cinco membros em espécies não-modelo, como é o caso de C. lanatus, C. 

sinensis, C. canephora, F. vesca, G. raimondii, P. persica e S. italica. Já as espécies 

A. trichopoda, B. distachyon, C. rubella, M. acuminata e S. bicolor apresentaram 

família gênica composta por cinco genes de rafinose sintase, assim como em A. 

thaliana. 

A análise filogenética da enzima rafinose sintase mostra uma distribuição dos 

genes em seis grupos com alto suporte de bootstrap (Figura 2). Os cinco genes de 

A. thaliana apresentaram-se distribuídos igualmente: um em cada clado identificado. 

No entanto, as demais espécies não seguiram um padrão de distribuição com 

relação à quantidade de genes por grupo, como pode ser observado nafigura 3).  
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Figura 2. Grupos filogenéticos da família gênica da enzima rafinose sintase em 
13 espécies vegetais. Os valores representados nos clados indicam a porcentagem 
do bootstrap obtido. 
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Figura 3. Árvore filogenética da família gênica da enzima rafinose sintase em 
13 espécies vegetais. Os valores representados nos clados indicam a porcentagem 
do bootstrap obtido. 

 

 
 

As análises de substituições sinônimas e não sinônimas de cada espécie (Tabela 2) 

mostram C. rubella com a menor relação ω e B. distrachyon com a maior relação ω. 

Todas as espécies analisadas apresentaram ω menor que 1, indicando que ocorre 

seleção purificadora entre os genes da rafinose sintase. Além disso, a relação ω das 

espécies eudicotiledôneas apresentou-se mais negativa, indicando que a seleção 

natural age de forma mais intensa nesse grupo de plantas do que nas espécies 

monocotiledôneas (Tabela 2). De acordo com Jeffares et al. (2015) essa razão indica 

uma forte restrição sob uma proteína com baixa ocorrência de alterações não 

sinônimas, consideradas deletérias, o que aproxima ω de zero e caracteriza uma 

seleção purificadora. 
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Tabela 2: Taxas de substituições de nucleotídeos sinônimas (dS) e não 
sinônimas (dN) entre as espécies, em monocotiledôneas e em eudicotiledôneas. 
Legenda: s.e – erro padrão. 

 

Espécie dS s.e. dN s.e. dn/ds 

Amborella trichopoda    1,660  0,327 0,453 0,024 0,273 
Arabidopsis thaliana 2,514 0,728 0,497 0,027 0,198 
Brachypodium distachyon 1,041 0,066 0,502 0,028 0,482 
Capsella rubella 2,773 0,346 0,503 0,025 0,181 
Citrulus lanatus 2,536 0,238 0,516 0,026 0,203 
Citrus sinensis 2,474    0,180  0,487 0,026 0,197 
Coffea canephora 2,386 0,191 0,494 0,025 0,207 
Fragaria vesca 2,096 0,187 0,499 0,026 0,238 
Gossipium raimondii 2,233 0,114 0,479 0,024 0,215 
Musa acuminata 1,516 0,176 0,401 0,023 0,265 
Prunus persica 1,830 0,225 0,501 0,027 0,274 
Setaria italica 1,152 0,163    0,460  0,024 0,399 
Sorghum bicolor 1,198 0,203 0,466 0,025 0,389 

Todas espécies 1,985 0,026 0,46 0,023 0,232 

eudicotiledôneas 2,213 0,028 0,461 0,023 0,208 

monocotiledôneas 1,200 0,053 0,425 0,022 0,354 
 

4.2. Análises transcricionais 
 

Em C. canephora (oito genes RafS), o gene Cc06_g16860 é o único que 

apresenta intensidade de expressão alta em todos os órgãos. Dois outros genes 

(Cc06_g08070 e Cc05_g15530) apresentam alta expressão em tecidos reprodutivos 

(pistilo e estame). Um gene (Cc01_g21600) apresenta uma intensidade de 

expressão alta para sementes e dois genes (Cc07_g01840 e Cc00_g10830) 

mostram maior expressão em folhas. A atividade transcricional de C. canephora está 

representada na tabela 3.  
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Tabela 3. Atividade transcricional dos genes RafS em em Coffea canephora. 
 

 

EXPRESSÃO 
 GENE raiz estame pistilo folha perisperma endosperma GRUPO 

Cc07_g01840 15.5 3.6 22.6 52.4 1.7 6.2 F 

Cc00_g10830 0.2 2.9 1.3 1.1 11.5 1 F 

Cc05_g15530 1.6 34.9 70.4 17.2 128.8 20.6 B 

Cc01_g21600 7 1.2 2.3 30.6 1.1 33.8 E 

Cc06_g08070 235 125.9 169.4 79.9 75.2 17.6 C 

Cc06_g16860 1391.5 211.3 414.7 210.4 1286.1 183.1 A 

Cc11_g00220 1 0.9 1.1 32.8 3 0.5 D 

Cc04_g11100 2.7 1.4 14.1 0.7 2 3.2 D 
 
Em S. bicolor foi possível observar um padrão de tecido-especificidade para os 

genes RafS. O gene Sb06g020280 apresenta alta expressão na maioria dos órgãos. 

E enquanto o gene Sb01g004130 apresenta maior expressão em tecidos 

reprodutivos (flor, pistilo e antera) e semente, o gene Sb10g004950 apresenta maior 

expressão em tecidos vegetativos (folha e raiz) (Tabela 4).  

 
Tabela 4. Atividade transcricional genes RafS em Sorghum bicolor. 
 

 
EXPRESSÃO   

GENE raiz antera pistilo folha endosperma flor embrião semente GRUPO 

SB07G028620 9 8 0 2 9 8 0 3 B 
SB01G004130 5 23 40 14 8 87 4 58 A 
SB03G004540 0 3 1 31 1 1 4 0 F 
SB06G020280 41 4 21 28 105 39 16 79 D 
SB10G004950 22 13 12 23 11 7 2 6 C 

 

B. distachyon apresenta um padrão transcricional semelhante às espécies 

anteriores. Enquanto um gene (Bd1g54210) mostra intensidade de expressão alta 

para todos os órgãos, os genes Bd1g48050 e Bd2g04310 apresentam maior 

expressão em tecido reprodutivo e tecido vegetativo, respectivamente (Tabela 5). 
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Tabela 5. Atividade transcricional de genes RafS em Brachypodium distachyon.  
 

 
EXPRESSÃO 

 
Gene antera pistilo folha embrião endosperma GRUPO 

BD3G39220 6 10 3 11 3 B 

BD2G04310 0.5 1 95 17 1 F 
BD1G48050 18 45 7 0.8 18 C 
BD1G54210 1 45 76 39 65 A 
BD1G44930 0 0 0 0.9 12 E 

 

Duas sequências (Cc07_g01840 e Cc00_g10830) que possuem maior 

expressão de rafinose sintase em tecido vegetativo pertencem ao mesmo grupo 

filogenético (grupo F). Duas sequências (Cc06_g16860 e Bd1g54210) que possuem 

intensidade de expressão alta em todos os órgãos pertencem ao grupo A. E duas 

sequências (Cc06_g08070 e Bd1g48050) que possuem maior expressão em tecido 

reprodutivo pertencem ao grupo C.  

Diante disso, pode-se observar que há um padrão transcricional entre as 

espécies analisadas, onde pelo menos um gene tem intensidade de expressão alta 

em todos os órgãos, em tecido reprodutivo e em tecido vegetativo. No entanto, esse 

padrão não se relaciona com o grupo ao qual a sequência pertence, indicando que 

possivelmente não há uma relação evolutiva e transcricional da família gênica 

rafinose sintase. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A família gênica da rafinose sintase é composta por pelo menos cinco genes 

em plantas angiospermas, podendo chegar até 11 genes. A análise filogenética da 

família gênica apresenta uma divisão em seis grupos com alto suporte, indicando 

que esta divisão é anterior a eventos de especiação em angiospermas. No entanto, 

há a ocorrência de duplicações ou deleções de genes intra-grupos, com espécies 

com mais de um representante por grupo, porém sem nenhum em algum outro 

grupo. Estes dados poderão ser estudados com mais detalhes em futuros estudos 

sobre eventos espécie-específicos de duplicação ou deleção. 

As análises evolutivas demonstram que a família gênica da rafinose sintase 

sofre pressão purificadora, e essa pressão atua de forma mais intensa nas 

eudicotiledôneas. 

A rafinose sintase possui diferentes padrões de expressão e especificidade 

tecidual para cada membro da sua família gênica. Por meio de análises 

comparativas entre três espécies selecionadas, foi possível observar um padrão de 

expressão tecido-específico entre os representantes da família gênica. No entanto 

não foi observado um padrão entre grupo filogenético e intensidade de expressão, 

indicando que outras análises, como a da região promotora, poderão ser 

necessárias para a melhor identificação de padrões entre os níveis transcricionais 

dos genes RafS. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



22 
 

REFERÊNCIAS 
 

EDGAR, R. C. MUSCLE: multiple sequence alignment with high accuracy and high 
throughput. Nucleic acids research, v. 32, n. 5, p. 1792-1797, 2004. 
 
ELSAYED, A. I.; RAFUDEEN, M. S.; GOLLDACK, D. Physiological aspects of 
raffinose family oligosaccharidis in plants: protection against abiotic stress. Plant 
Biology, v. 16, n. 1, p. 1-8, 2014. 
 
GANGL, R.; BEHMULLER, R.; TENHAKEN, R. Mollecular cloning of AtRS4, a seed 
specific multifunctional RFO synthase/galactosylhydrolase in Arabidopsis thaliana. 
Frontiers in plant science, v. 6, art. 789, 2015. 
 
HINESLEY, L. E., et al. Foliar raffinose and sucrose in four conifer species: 
relationship to seasonal temperature. Journal of the American Society for 
Horticultural Science, v. 117, n. 5, p. 852-855, 1992. 
 
JEFFARES, D. C., et al. A beginners guide to estimating the non-synonymous to 
synonymous rate ratio of all protein-coding genes in a genome. Parasite Genomics 
Protocols, v. 1201, p. 65-90, 2015. 
 
JOURDA, C. et al. Expansion of banana (Musa acuminata) gene families involved in 
ethylene biosynthesis and signalling after lineage‐specific whole‐genome 
duplications. New Phytologist, v, 202, n, 3, p, 986-1000, 2014. 
 
KLOTKE, J., et al. Impact of soluble sugar concentrations on the acquisition of 
freezing tolerance in accessions of Arabidopsis thaliana with contrasting cold 
adaptation–evidence for a role of raffinose in cold acclimation. Plant, Cell & 
Environment, v.  27, n. 11, p. 1395-1404, 2004. 
 
LE, S. Q.; GASCUEL, O. An improved general amino acid replacement matrix. 
Molecular biology and evolution, v. 25, n. 7, p. 1307-1320, 2008. 
 
PETERBAUER, T.; RICHTER, A. Biochemistry and physiology of raffinose family 
oligosaccharides and galactosyl cyclitols in seeds. Seed Science Research, v. 11, 
n.3, p. 185-197, 2001. 
 
PROOST, S. et al. PLAZA 3.0: an access point for plant comparative genomics. 
Nucleics acids research, v. 43 (D1), p. D974-D981, 2015. 
 
SENGUPTA, S. et al. Significance of galactinol and raffinose family oligosaccharide 
synthesis in plants. Frontiers in plant science, v. 6, p. 1-11, 2015. 
 
TAMURA, K. et al. MEGA 6: molecular evolutionary genetics analysis version 6.0. 
Molecular biology and evolution, v. 30, n. 12, p. 2725-2729, 2013. 
 
TIAN, F. et al. Genome-wide identification, classification, and expression analysis of 
14-3-3 gene family in Populus. PloS one, v, 10, n, 4, p, e0123225, 2015. 
 
 



23 
 

VAN DEN ENDE, W. Multifunctional fructans and raffinose family oligosaccharide. 
Frontiers in plant science, v. 4, art. 247, p. 1-11, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Caroline Elisa Mafra 

Aluna 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Douglas Silva Domingues 

Orientador 
 


