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Arabidopsis thaliana L. produz uma diversidade de metabólitos secundários. Dentre eles, 
estão os terpenos que formam a maior e mais diversa classe. O gene geranil geranil 
difosfato (GGR) está intimamente ligado a síntese de monoterpenos. Plantas de A. 
thaliana que supostamente superexpressavam o gene GGR apresentaram maior 
fitotoxicidade sobre plântulas de gergelim que o tipo selvagem. Porém, a superexpressão 
desse gene ainda não havia sido validada. Logo, a técnica de PCR em tempo real (RTq-
PCR) é uma das mais acuradas e sensíveis para tal finalidade. A qualidade das amostras 
de RNA é uma característica fundamental para os ensaios de RTq-PCR. Assim, o objetivo 
do presente trabalho foi verificar a integridade dos RNA extraídos de folhas, assim como 
a total ausência de contaminação das amostras por DNA. Para tanto, utilizou-se como 
padrão de checagem os genes constitutivos ACT2 e EF1α. Desta forma, extraiu-se RNA 
de folhas de A. thaliana selvagens e GGR-transgênicas com Trizol®, as quais foram 
tratadas com kit Purelink (Ambion). Foram analisados quatro eventos independentes de 
transformação (4GA, 4GB, 4GC e 4GM), cada um composto por três indivíduos 
(triplicatas biológicas), e um controle não transformado (selvagem). A integridade do 
RNA foi checada em gel desnaturante. Em seguida, confeccionou-se o cDNA utilizando 
o kit Improm-II Reverse Transcriptase (Promega). Procedeu a RT-PCR com os primers 
do gene ACT2 senso (5’TAACTCTCCCGCTATGTATGTCGC3’) e antisenso 
(5’GAGAGAAACCCTCGTAGATTGGC3’) e EF1 senso 
(5’GCACTGTCATTGATGCTCC3’) e antisenso (5’GTCAAGAGCCTCAAGGAGAG 
3’). O RNA extraído era de boa qualidade, e não havia sinais de contaminação por DNA 
genômico. As amplificações do cDNA e DNA (controle positivo) de A. thaliana com os 
primers para o gene da actin2 geraram produtos específicos de aproximadamente 131 pb 
e 209 pb, respectivamente. O menor tamanho dos amplicons dos cDNAs devido ao 
processo de remoção de introns (splicing), que ocorre durante o processamento do 
transcrito, evidenciou a ausência de contaminação de DNA genômico nas amostras 
analisadas. Assim, as amostras foram consideradas apropriadas para serem utilizadas em 
RTq-PCR com base na amplificação do gene de ACT2. Os primers EF1α não resultaram 
em amplificação na maioria das amostras analisadas. (CNPq & FAPDF) 
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