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Introdução

O estudo da proteômica é um dos segmentos da 
Biologia Molecular que vem crescendo bastante e tem 
contribuído para elucidar respostas relativas à
expressão gênica, especialmente em plantas 
transgênicas. Em estudos desta natureza, os ensaios de 
Western blot são ferramentas chave que auxiliam na 
resposta efetiva da expressão da proteína alvo. Para 
tanto, a qualidade da proteína a ser estudada é 
imprescindível para validação dos resultados [1].

Na literatura existem vários protocolos disponíveis 
para extração de proteínas cuja resolução depende dos 
agentes de extração (sais, pH e Molaridade), natureza 
fisiológica dos tecidos e da espécie estudada [2].
Assim, para cada espécie deve-se previamente ajustar 
os passos metodológicos de modo a aperfeiçoar o 
processo de extração das proteínas totais presentes em 
solução.

Nesse trabalho apresentam-se os resultados de um 
protocolo ajustado para extração de proteínas totais de 
folhas de algodão (Gossypium hirsutum L.), otimizado
para posterior uso em ensaios de Western blot.

Material e Métodos

A. Extração

- Folhas jovens de algodão (150 mg) foram coletadas 
em gelo seco e trituradas em nitrogênio líquido em 
almofariz e pistilo até formação do pó fino;

- Ao pó proveniente da maceração foi adicionado 300
μL de Tampão Fosfato de sódio, pH 7.2, 10 mM + 
NaCl 500 mM gelado, em um tubo de polipropileno de 
1,5 mL

- As amostras foram agitadas em Vortex, na velocidade
máxima por 30 minutos à 4 ºC e a seguir, centrifugadas
em microcentrífuga refrigerada a 4 ºC por 20 minutos à 
14000 rpm;

- O sobrenadante foi transferido para um novo tubo de 
0,6 mL e estocado à -20 ºC, para posterior 
quantificação.

B. Quantificação em Espectrofotômetro

A quantificação foi procedida tomando-se como 
base várias diluições feitas com a proteína BSA 
(Bovine Serum Albumin), utilizando-se o reagente de 
Bradford. As leituras foram feitas em 
espectrofotômetro (Femto 700S) com o comprimento 
de onda de 595 nm. Após obtenção da equação da reta 
por meio das diluições de BSA, as amostras foram 
quantificadas e aliquotadas para uma concentração 
final de 100 μg em 50 μl.

C. Eletroforese em Gel de Poliacrilamida

O gel foi preparado em duas concentrações, a 
superior de 4% e a inferior de 12%. As amostras das 
plantas foram previamente desnaturadas a 100° C por 5 
min. Em cada poço foi colocado 50 μl de amostra, 
sendo 37.5 μl de proteína e 12.5 μl de tampão de 
amostra. A corrida durou 14 horas a 50 V.

Após a corrida o gel foi corado com Coomassie 
Brilliant Blue, durante 8 horas e posteriormente lavado 
várias vezes com solução de lavagem, composta de
água destilada + metanol + ácido acético (5:5:1), até a 
completa descoloração.

Resultados e Discussões

O tampão utilizado no presente protocolo 
proporcionou quantidades expressivas de proteínas 



para testes posteriores de expressão. As amostras 
apresentaram concentração de proteínas totais variando 
entre 2650 e 4338 μg/mL. Levando em consideração a 
quantidade padrão utilizada para aplicação em gel de 
poliacrilamida para uso em Westen Blot (de 50 a 150 
μg por poço) [3] as concentrações obtidas atendem as 
expectativas do trabalho. Outros tampões foram 
utilizados preliminarmente para ajuste o protocolo, 
porém, as concentrações foram mais baixas.

Na Figura 1 observa o perfil das proteínas 
extraídas. Todas as amostras encontram-se íntegras e 
de ata resolução, conseqüência também da idade jovem 
do tecido que permite maior quantidade de proteínas 
expressas. Este protocolo é rápido, simples e barato 
podendo ser adotado por qualquer laboratório em 
atividades de rotina.
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Tabela 1- Concentração das proteínas totais de folhas de algodão, a partir de 
150 mg de tecido.

Genótipos Absorbância Concentração [] ug/ml
P 1 0.434 3318.1
P 2 0.415 3165.4
P 3 0.429 3277.9
P 4 0.325 2442.1
P 5 0.445 3406.5
P 6 0.352 2659.1
P 7 0.395 3004.7
P 8 0.297 2217.1
P 9 0.38 2884.1

BRS293 0.364 2755.5
Bolgard I 0.419 3197.6

Figura 2- Perfil das proteínas extraídas de folhas de algodão coradas com Coomassie 
Brilliant Blue. M - Bench Mark Protein Ladder (Invitrogen)
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