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O basidiomicete hemibiotrófico Moniliophthora perniciosa (Stahel) Aime & Phillips-Mora é o agente causal da vassoura-
de-bruxa, a principal doença que afeta a produção do cacaueiro (Theobroma cacao L.) no Brasil. Estudos de genômica 
funcional tem sido desenvolvidos em nosso laboratório para entender melhor a interação cacao-M. perniciosa e para 
desenvolver métodos efetivos para o melhoramento genético. Para identificar os genes envolvidos na resistência de  
T. cacao e os eventos biológicos associados à virulência do fungo, foi desenvolvido um macroarranjo contendo 2855 
cDNAs provindo de duas bibliotecas de ESTs de meristemas (variedades susceptívels e resistentes de T. cacao infectadas 
com M. perniciosa). As sondas foram sintetizadas a partir de diferentes pontos da cinética da doença e de plantas não 
inoculadas (controles), utilizando uma etapa de transcrição in vitro. Foram identificados genes regulados positiva e 
negativamente entre genótipos, tratamentos e tempo, principalmente envolvidos em defesa de plantas, rotas de sinalização, 
estresse oxidativo e morte celular programada. Um esquema geral das vias de sinalização de defesa durante a interação 
foi estabelecido a partir dos perfis de expressão globais. Os resultados reportados aqui providenciam a primeira análise 
de expressão em grande escala da interação M. perniciosa-T. cacao, contribuindo para o entendimento dos mecanismos 
de resistência e susceptibilidade dessa complexa interação.
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