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RESUMO 

 

A presente tese aborda o estudo do metabolismo dos frutos de tomate a partir 

de três estratégias complementares: i) a identificação de genes candidatos co-

localizados com QTL, previamente descritos a partir do perfil metabólico de S. 

lycopersicum (cv. M82) e linhagens introgredidas de S. pennellii, associados ao 

conteúdo de metabólitos de interesse industrial e nutricional; ii) a análise estrutural 

das regiões genômicas portadoras desses genes; e iii) a análise funcional dos genes 

chaperona DnaJ e sec14 por meio de genética reversa mediante o silenciamento por 

RNAi. A análise de marcadores moleculares previamente mapeados nas regiões 

portadoras dos QTL permitiu identificar 127 genes candidatos cujos produtos foram 

mapeados nas rotas metabólicas correspondentes. Um subgrupo desses genes 

apresentou diferenças alélicas entre os progenitores da população utilizada para a 

identificação dos QTL. A análise de microssintenia revelou um alto grau de 

conservação na estrutura genômica, apresentando polimorfismos nas regiões 

codificantes e regulatórias, assim como no padrão de inserção de elementos de 

transposição. Baseado nessas diferenças, análises de expressão e funcionalidade 

putativa, dois genes foram escolhidos para a análise funcional utilizando a estratégia 

de RNA de interferência. Os resultados obtidos da avaliação fenotípica das plantas 

deficientes em chaperona DnaJ permitiram concluir que esta proteína, localizada nos 

cloroplastos, participa da regulação do metabolismo de açúcares, em particular na 

síntese de amido, controlando assim, a exportação de fotoassimilados. Já, a 

caracterização das linhagens silenciadas para o gene sec14, levou a postular que os 

conteúdos de tocoferol (VTE) nos frutos de tomate, não só dependem da regulação 

cinética das enzimas envolvidas na sua síntese, mas também da função da proteína do 

SEC14, não caracterizada em plantas até o momento. Essa proteína estaria envolvida 

no transporte de VTE entre os diferentes compartimentos do cloroplasto tendo impacto 

no equilíbrio oxidativo, na estrutura do plastídeo e, consequentemente, na biossíntese 

desta vitamina. Os resultados obtidos nesta tese reforçam a hipótese que o 

germoplasma selvagem constitue uma fonte de variabilidade a ser explorada para a 

identificação de determinantes genéticos que viabilizem novas estratégias de 

melhoramento de tomate por meio da manipulação do metabolismo central dos frutos. 
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ABSTRACT 

 

This thesis addresses tomato fruit metabolism analysis by using three 

complementary approaches: i) the identification of candidate genes co-located with 

QTL previously described from metabolic profiles of S. lycopersicum (cv. M82) and S. 

pennellii introgressed lines, associated with industrial and nutritional quality traits; ii) 

the structural analyses of the genomic regions harboring the identified genes and ; iii) 

the functional analysis of the chaperone DnaJ and sec14 genes through reverse 

genetics mediated by iRNA silencing. The analysis of the molecular markers previously 

mapped onto the QTL-associated regions allowed the identification of 127 candidate 

genes whose products were mapped in the corresponding metabolic pathways. A 

subset of these genes showed allelic differences between the parental genotypes used 

for QTL identification. Based on these differences, together with the expression profile 

analysis and their putative function, two genes were selected for functional analysis 

using RNA interference approach. The phenotypic profile of the chaperone DnaJ 

deficient plants allowed to conclude that this protein, located in chloroplasts, 

participates in sugar metabolism, in particular, starch synthesis, controlling assimilates 

partitioning. The characterization of sec14-silenced transgenic lines leads to propose 

that fruit tocopherol (VTE) contents not only depend on the kinetic regulation of the 

biosynthesis-involved enzymes, but also on the SEC14 action, not yet characterized in 

plants. This protein might be involved in VTE transport between the different plastidial 

compartments thus, affecting oxidative balance, chloroplast structure and, 

consequently, VTE biosynthesis. All together these results support the hypothesis that 

wild germoplasm represents a remarkable source of variability to be explore aiming the 

identification of genetic determinants to develop new breeding approaches for tomato 

through metabolic engineering. 
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1. TOMATE 

 

1.1. A família Solanaceae e recursos genéticos 

 

O tomate cultivado (Solanum lycopersicum L.) pertence à família Solanaceae. A 

mesma compreende mais de 3.000 espécies adaptadas aos mais diversos ambientes 

em termos de temperatura, altitude e disponibilidade de água. Essa família se 

apresenta como a terceira em importância econômica e a mais cultivada para produção 

de hortaliças, tendo espécies de alta relevância como a batata, berinjela, tabaco e 

pimenta. Mais ainda, suas espécies se apresentam como plantas modelo para o estudo 

do desenvolvimento de tubérculos (Kolomiets et al., 2001, Fernie et al., 2001), da 

resposta de defesa em plantas (Martin et al., 1993, Rossi et al., 1998, Rathjen et al., 

1999, Bogdanove e Martin, 2000; Gebhardt et al., 2001; Li et al.,2001; Hui et al., 

2003; Pedley et al., 2003; Chung et al., 2011), do metabolismo de flavonóides e 

antocianinas (Olsen et al., 2010; Yamagishi et al., 2010) e do desenvolvimento de 

frutos carnosos (Alexander e Grierson, 2002; Tanksley, 2004; Giovanonni, 2004;Carrari 

et al., 2006a, 2006b). 

Solanaceae divergiu há 40 milhões de anos de um ancestral diplóide com x=12 

cromossomos e, embora apresente ampla diversidade fenotípica, os estudos 

desenvolvidos até hoje indicam que a maioria das espécies mantém este número 

cromossômico, além de uma alta conservação da estrutura genômica. Desta forma, 

Solanaceae se consolida como um excelente modelo para estudar a diversidade 

subjacente à adaptação a ambientes diversos (Wikstrom et al., 2001; Wang et al., 

2008; Wu e Tanksley, 2010). 

As espécies de Solanum seção Lycopersicon, são nativas do oeste de América 

do Sul com uma distribuição ao longo dos Andes, desde a região central do Equador 

até o norte do Chile, incluindo as Ilhas Galápagos. Essa seção compreende treze 

espécies, algumas das quais estão apresentadas na Figura 1. Acredita-se que o tomate 

cultivado tenha sido domesticado a partir de Solanum lycopersicum var. cerasiforme, o 

qual apresenta uma maior distribuição desde o México até o sul do continente 

americano (Peralta e Spooner, 2007). 
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Figura 1. Fenótipo de folhas (A) e frutos (B) de espécies de tomate. 
I: S. chmielewskii. II: S. habrochaites. III: S. lycopersicum. IV: S. pimpinellifolium. V: S. neorickii. VI: S. 
pennellii. Adaptado de Schauer et al. (2005). 
 

1.2. Espécie modelo 

 

O tomate possui genoma diplóide e relativamente pequeno (950 Mb), e 

representa um modelo de estudo alternativo a Arabidopsis thaliana, principalmente 

com relação aos processos de formação e amadurecimento de frutos carnosos e 

climatéricos (Giovannoni, 2004; Carrari et al., 2006a, 2006b). Dessa forma, diversos 

recursos genéticos e genômicos têm sido desenvolvidos para esta espécie: i) genoma 

totalmente sequenciado em fase final de anotação e montagem; ii) bibliotecas 

genômicas; iii) coleções de sequências de cDNA; iv) mapas genéticos de alta 

densidade e v) coleções de populações de mapeamento e mutantes.  Adicionalmente, 

diversas abordagens tecnológicas foram bem estabelecidas e continuam sendo 

aplicadas com sucesso em tomate, como por exemplo, a transformação genética 

estável e o silenciamento gênico induzido por vírus (Barone et al., 2008; Quadrana et 

al., 2011).  

O fruto de tomate é composto pela epiderme, um grosso pericarpo e a 

placenta, que recobre as sementes. O desenvolvimento do fruto pode ser dividido em 

quatro estágios esquematizados na Figura 2: i) início da floração até a antese (duas a 

três semanas); ii) intensa divisão celular (duas a três semanas a partir da fertilização); 

iii) expansão celular (duas a três semanas após o final do estágio de divisão) e 

finalmente, iv) amadurecimento que, pela sua importância na cadeia produtiva, 

especialmente na pós-colheita, tem sido exaustivamente estudado tanto ao nível 
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genético como bioquímico (Alexander e Grierson, 2002; Alba et al., 2005; Barry et al., 

2005; de Jong et al., 2009; Bapat et al., 2010). Este estágio final do desenvolvimento 

do fruto de tomate se inicia com a parada do crescimento, aumento da respiração e 

das concentrações de etileno, que por sua vez, desencadeiam uma complexa e rápida 

alteração no perfil metabólico (Figura 2). O amadurecimento está relacionado à 

modificação no acúmulo de carotenóides e clorofilas, concomitante à diferenciação de 

cloroplastos a cromoplastos (Bartley et al., 1994; Bramley, 2002; Waters et al., 2004), 

determinando assim a cor do fruto maduro. Por outro lado, a alteração no turgor 

celular e estrutura da parede modificam a textura. Neste sentido, a matriz péctica sofre 

uma série de alterações na composição e organização das pectinas, hemiceluloses e 

polissacarídeos celulósicos. Essas mudanças, que levam à perda da integridade do 

tecido, encontram-se mediadas pela ação de hidrolases específicas de parede (Rose et 

al., 2004; Duan et al., 2008; Meli et al., 2010, Almeida e Huber, 2011). Por fim, 

ocorrem mudanças no metabolismo de açúcares, ácidos e compostos voláteis que 

afetam a qualidade nutricional, aroma e sabor do fruto (Tieman et al., 2006; Carrari et 

al., 2006b). Porém, mesmo que os processos mencionados anteriormente tenham sido 

amplamente estudados, só recentemente estão sendo realizados trabalhos que 

estudam a sua integração e impacto no conteúdo de metabólitos primários e 

secundários relacionados com a qualidade do fruto (Carrari et al., 2006a, 2006b). 

Um aspecto muito interessante que ainda abre questionamentos é o papel da 

fotossíntese do fruto durante os três primeiros estágios de desenvolvimento descritos 

anteriormente. Os poucos dados publicados a respeito indicam que os frutos verdes 

possuem cadeia de transporte de elétrons e ciclo de Calvin ativos, mas embora fixem 

carbono, a taxa respiratória é muito alta mascarando a fixação líquida. Assim o fruto 

apresentaria um metabolismo fotossintético, mas não autossuficiente, até o começo do 

amadurecimento e, então, sofreria uma transição ficando totalmente heterotrófico, 

dependente principalmente da respiração (Piechulla et al., 1987; Carrara et al., 2001).  

 

1.3. A cultura do tomate e a importância na saúde humana 

 

O tomateiro é cultivado nos cinco continentes, em regiões tropicais, 

subtropicais e temperadas. Sua produção anual alcança 152 milhões de toneladas (FAO 

Base de dados estatísticos, última atualização 2009; http://faostat.fao.org), sendo que 

a China e os Estados Unidos destacam-se como principais produtores. O Brasil ocupa a 

nona posição com uma produção de 4,3 milhões de toneladas por ano. 65% da 
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produção mundial de tomate se destina para consumo fresco, e o restante é 

processado industrialmente com os seguintes fins: 40% para produção de extratos, 

30% para molhos e purês, 15% para pasta e 15% para ketchup (USDA 2009).  

Devido a sua facilidade e versatilidade na utilização, o tomate é a hortaliça mais 

consumida no mundo, tanto em forma fresca como processada. Adicionalmente é 

conhecido como um alimento nutracêutico, já que, além das bem conhecidas 

características organolépticas do fruto, o tomate é também valorizado pelo seu alto 

teor nutricional e a presença de diversos compostos com características antioxidantes 

que têm sido associadas à prevenção de doenças crônicas (Beecher, 1998; Demmig-

Adams e Adams, 2002; Giovannucci, 2005; Chang et al., 2006; Periago e Garcia, 2009) 

(Tabela 1).  

Divisão celular

Etileno/Respiração 
Amolecimento 
Carotenoides 
Divisão celular 
Expansão celular

Desenvolvimento floral 

Antese

Expansão celular Amadurecimento

Expansão celular

Antese 7 14 21 28 35 42 49 56 61 dpa  
Figura 2. Esquema do desenvolvimento do fruto de tomate. 
dpa: dias pós-antese. Adaptado deTanksley (2004). 

 
Tabela 1. Valor nutricional do tomate. 

 
 TOMATE CRU TOMATE PROCESSADO Aporte do tomate 

à dieta diária* Nutriente Quantidade/100 g % Valores Diários Quantidade/100g % Valores Diários 

Calorias 18 (kcal) 1% 102 (kcal) 5% 4.5% 

Proteínas 0.9 g 2% 3.2 g 6% 5.6% 

Carboidratos 

totais 
3.9 g 1% 21.3g 7% 

6.2 

Vitaminas      

Vitamina A 833 IU 17% 1298 IU 26% 26% 

Vitamina C 12.7 mg 21% 32 mg 53% 50% 

Vitamina E (α-

tocoferol) 
0.5 mg 3% 4.2 mg 21% 

19%  
IU: Unidades Internacionais. Fonte: Nutritive value of foods USDA.2002.  

*baseado no consumo de tomate cru e processado. 
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1.4. Recursos genéticos e melhoramento 

 

Como em todas as espécies cultivadas, um dos objetivos mais importantes no 

melhoramento é aumentar o rendimento, além disso, busca-se a obtenção de 

variedades resistentes a fatores bióticos e abióticos limitantes dos cultivos. Porém, o 

melhoramento genético do tomate nos últimos anos ampliou sua atuação baseado nas 

demandas geradas pelo mercado de consumo. Para a indústria, busca-se aumentar o 

grau Brix, que representa o conteúdo de sólidos solúveis, especialmente açúcares e 

ácidos orgânicos. Para o mercado de consumo fresco, busca-se melhorar 

principalmente os metabólitos determinantes do aroma e sabor do fruto, assim como, 

da qualidade nutricional. 

No entanto, para atingir estes desafios, os programas de melhoramento se 

deparam com a restrição da estreita base genética existente, devido à utilização 

histórica de espécies ou variedades filogeneticamente próximas. Atualmente só 2% da 

variabilidade observada no antigo gênero Lycopersicon se encontra na espécie 

cultivada Solanum lycopersicum (Fray e Grierson, 1993). Frente a esse panorama, 

fontes de germoplasma selvagens têm se apresentado muito úteis para a incorporação 

de novos caracteres no tomate. Neste sentido, existem vários exemplos da 

incorporação de genes de espécies selvagens no tomate cultivado que, por exemplo, 

conferem resistência a diferentes patógenos limitantes do cultivo (Seah et al., 2004; 

Martin et al., 1993; Rathjen et al., 1999). 

Em 1995, Eshed e Zamir desenvolveram uma coleção de 76 linhagens 

introgredidas (ILs) nas quais segmentos definidos do genoma de Solanum pennellii 

(LA716) substituem regiões homólogas em um fundo genético de S. lycopersicum (cv. 

M82) (Figura 3A). Essas linhagens cobrem todo o genoma da espécie S. lycopersicum e 

os fragmentos estão bem delimitados por meio de marcadores moleculares 

(http://www.sgn.cornell.edu/maps/pe.pl), o qual permite que o genoma seja 

segmentado em 107 bins (Eshed e Zamir 1995; Pan et al., 2000) (Figura 3B). 

Essa coleção de linhagens tem sido amplamente caracterizada com o intuito de 

identificar diferenças para caracteres de interesse, sendo mapeados mais de 2.000 QTL 

(Quantitative Trait Loci) (Lippman et al., 2007). Por exemplo, Rousseaux et al. (2005) 

estudaram metabólitos relacionados à qualidade nutricional e presença de 

antioxidantes no fruto das 76 ILs. Além desse estudo, Causse et al. (2002, 2004) 

mapearam 130 QTL para 38 caracteres relacionados à qualidade organoléptica e 81 

QTL associados ao tamanho, conteúdo de ácidos orgânicos e açúcares de fruto. Devido 
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à sua estrutura genômica, as ILs se apresentam como uma ferramenta muito 

interessante para desvendar os determinantes genéticos por trás dos caracteres 

quantitativos, já que todas as diferenças fenotípicas entre as linhagens e S. 

lycopersicum (cv. M82) estão determinadas apenas pelo fragmento de S. pennellii 

introgredido. Isto foi claramente demonstrado pelo estudo realizado por Fridman et al. 

(2000, 2004), no qual foi identificado que a IL 9-2-5 apresentava um incremento de 

25% no Brix. Após o mapeamento genético e físico de alta resolução, um fragmento 

da região introgredida de S. pennellii foi sequenciada. Nela foi identificado um gene 

que codifica para uma invertase de parede celular, lin5. A comparação dos alelos 

selvagem e cultivado permitiu concluir que o QTL estava determinado pela mudança 

de um único nucleotídeo no terceiro éxon do gene, sendo que essa mudança 

modificava as propriedades cinéticas da enzima. Essa invertase é chave no 

carregamento de sacarose no floema, sendo esse o maior fator envolvido no 

incremento do conteúdo de açúcar no fruto (Baxter et al., 2005). 

1A
1B

1C

1D

1E

1F

1G

1H

1I

1J

B)

 

Figura 3. Representação esquemática da população das ILs de S. pennelli em fundo genético 
S. lycopersicum, desenvolvidas por Eshed e Zamir (1995). 
(A) esquema geral das ILs. As linhas pretas representam o fragmento de S. pennellii contido em cada 
linhagem. Junto aos fragmentos se indica o nome da linhagem. Fonte: Lippman et al. (2007). (B) ILs que 
abrangem o cromossomo 1. As letras indicam os bins, nos quais é possível dividir o cromossomo 1 de 
acordo à sobreposição dos diferentes fragmentos introgredidos. 
 

Historicamente, a caracterização de QTL, como o exemplo descrito acima, era 

realizada por meio de longos processos de mapeamento genético, seguidos de 
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mapeamentos físicos para finalmente chegar à clonagem posicional. Com o aumento 

da quantidade de informação sobre sequências genômicas e expressas, assim como a 

disponibilidade de mapas de alta densidade, surgiu a estratégia de “genes candidatos” 

como uma alternativa à clonagem posicional. Essa abordagem consiste na identificação 

de genes que cossegregam com os caracteres de interesse e que, pela função dos seus 

produtos, podem contribuir ou determinar as variações observadas. A candidatura de 

um gene pode ser reforçada de diferentes maneiras, entre elas: i) se o gene é 

expresso nas mesmas condições temporais e espaciais que o QTL; ii) se os alelos 

presentes nos genitores da população de mapeamento apresentam padrões de 

expressão diferenciais ou; iii) se os alelos genitores apresentam polimorfismos não 

silenciosos. Finalmente, o envolvimento do gene candidato no carácter de interesse 

deve ser testado por meio de análises funcionais utilizando diversas ferramentas de 

genética reversa, muitas delas baseadas em mutagênese ou no silenciamento gênico 

específico por meio de tecnologias baseadas em RNAi (RNA de interferência) (Rothan e 

Causse, 2007). 

 

1.5. Antecedentes do projeto 

 

Recentemente, nas 76 linhagens introgredidas desenvolvidas por Eshed e Zamir 

(1995), Schauer et al. (2006) identificaram e quantificaram 74 metabólitos, entre eles, 

aminoácidos, ácidos orgânicos e graxos, açúcares e vitaminas E e C, assim como 

diversos caracteres morfológicos associados ao rendimento da planta, como peso e 

altura de planta, largura e peso de fruto, grau Brix e índice de colheita. Esse trabalho 

resultou na descrição de 889 QML (Quantitative Metabolic Loci) e 326 YAL (Yield 

Associated Loci). Tendo como base esse estudo e em colaboração com a equipe do Dr. 

Alisdair Fernie do Max-Planck-Institut (Gölm, Alemanha) e do Dr. Fernando Carrari do 

INTA (Castelar, Argentina), nosso grupo trabalha para identificar e caracterizar os 

determinantes genéticos responsáveis por essas mudanças. 

Assim, partindo dos 1.215 QTL identificados por Schauer et al. (2006) na 

população de ILs de S. pennellii foram selecionados 106 QML e 20 YAL segundo os 

seguintes critérios: i) no mínimo uma variação significativa de 100% no conteúdo do 

metabólito quando comparado com o genitor S. lycopersicum e ii) uma posição 

cromossômica claramente definida dentro do contexto dos bins. Os QTL selecionados 

encontram-se localizados em 16 bins (1J, 2F, 4E, 4I, 5D, 5E, 5F, 7B, 7F, 7H, 9B, 9D, 
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9E, 9J, 10B, 11C) distribuídos ao longo de 8 dos 12 cromossomos do tomate e 

compreendem 52 metabólitos diferentes e 9 caracteres associados ao rendimento.  

Para identificar as possíveis diferenças entre S. lycopersicum e S. pennellii 

determinantes das mudanças observadas, foram utilizadas inicialmente duas 

abordagens: a de genes candidatos (para os bins 1J, 2F, 4E, 4I, 5D/5E/5F, 7B, 7F, 7H, 

9B/9D/9E, 9J, 10B, 11C) com o intuito de identificar diferenças em produtos gênicos 

(ex. mudanças de aminoácidos) e o mapeamento físico (para os bins 4I, 7H, 11C) para 

avaliar a colinearidade e identificar diferenças em promotores, padrão de inserção de 

elementos de transposição ou possíveis rearranjos. 

Neste contexto, a presente tese aborda a caracterização de genes candidatos 

nas regiões genômicas selecionadas, assim como uma análise da diversidade genômica 

entre as duas espécies para a região do bin 4I. Adicionalmente, foram realizados 

estudos funcionais para dois genes candidatos. A chaperona DnaJ localizada no bin 4I, 

associada a mudanças no conteúdo de açúcares a qual demonstrou alterar a relação 

fonte – dreno, modificando a distribuição de fotossintetizados na planta. Finalmente, o 

gene sec14 que co-localiza com um QTL para vitamina E (VTE), demonstrou participar 

do controle da biossíntese e acúmulo de tocoferol em tomate. 
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Tendo como ponto de partida os QTL descritos por Schauer et al. (2006) a 

partir do perfil metabólico da população de ILs (Eshed e Zamir, 1995), o objetivo geral 

desta tese foi aprofundar o conhecimento sobre os determinantes genéticos dos 

caracteres envolvidos na qualidade industrial e nutricional de frutos. As abordagens 

experimentais propostas se sustentam pela hipótese das variantes alélicas introduzidas 

pelo genitor selvagem da população (Solanum pennellii) e, as interações destas com o 

fundo genético do genitor recurrente (Solanum lycopersicum) ser os principais fatores 

causadores das variações fenotípicas observadas. 

Para atingir este objetivo foram, inicialmente, propostas duas diferentes 

abordagens: 

 

i) Busca de genes candidatos associados aos QTL selecionados (Capítulo I). 

ii) Análise da diversidade genômica entre o tomate cultivado, S. lycopersicum, e a 

espécie selvagem, S. pennellii (Capítulo II). 

 

A partir dos resultados obtidos foram propostos os dois seguintes objetivos: 

 

iii) Caracterização e estudo funcional do gene chaperona DnaJ (Capítulo III). 

iv) Caracterização e estudo funcional do gene sec14 (Capítulo IV). 
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Capítulo I: Busca de genes 

candidatos associados aos QTL que 

afetam a composição química do 

fruto de tomate 
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1. RESUMO 

 

Em tomateiro diversos estudos têm demonstrado que as espécies selvagens 

apresentam uma abundante fonte de variabilidade genética para diversos fatores, 

como genes de resistência a patógenos e caracteres relacionados à qualidade industrial 

e nutricional, entre outros. A partir de uma coleção de linhagens introgredidas de S. 

pennellii, em um fundo genético de S. lycopersicum, foram identificados previamente 

889 QML e 326 YAL, distribuídos ao longo do genoma do tomate (Schauer et al., 

2006). 

O objetivo geral deste capítulo foi identificar e caracterizar genes candidatos 

que co-localizam com um subgrupo de QTL descritos por Schauer et al. (2006), que 

compreendem 106 QML e 20 YAL associados a importantes características nutricionais 

e agronômicas localizados em 16 regiões do genoma do tomate. 

Para atingir este objetivo, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

a) Levantamento dos marcadores moleculares localizados nas 16 regiões 

genômicas sob estudo. 

b) Análise das sequências dos marcadores para identificação e anotação dos genes 

a partir da sua comparação com sequências genômicas e expressas disponíveis 

em banco de dados públicos. 

c) Seleção dos genes candidatos a partir da reconstrução das vias metabólicas nas 

quais os produtos protéicos dos genes identificados atuam. 

d) Amplificação e clonagem dos alelos de S. lycopersicum e S. pennellii de 127 

genes candidatos. 

e) Sequenciamento e identificação de diferenças alélicas.  

f) Análise das correlações entre as variações na expressão dos genes e as 

mudanças nos níveis de metabólitos durante o desenvolvimento e 

amadurecimento dos frutos de S. lycopersicum 

Desta maneira foi possível identificar 127 genes candidatos, dos quais 85 foram 

clonados e sequenciados parcialmente, sendo geradas 45.816 e 45.787 bases para S. 

lycopersicum e S. pennellii, respectivamente. 

A comparação dos alelos revelou que 37 destes genes apresentaram variação 

nas sequências protéicas entre ambas as espécies. Adicionalmente, para 56 deles foi 

observada a correlação do perfil transcricional com a variação metabólica. Os 

resultados obtidos representam o passo inicial para a compreensão dos mecanismos 
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que determinam a composição metabólica no fruto de tomate e foram publicados na 

íntegra no periódico Journal of Experimental Botany em 2008 que se anexa a seguir.  

A partir deste ponto, os capítulos seguintes propuseram: i) análise da 

diversidade genômica entre o tomate cultivado, S. lycopersicum, e a espécie selvagem 

S. pennellii; ii) o estudo funcional do gene chaperona DnaJ, localizada no cromossomo 

4 e associada a mudanças no conteúdo de açúcares solúveis, e; iii) o estudo funcional 

do gene sec14 identificado no cromossomo 9 que co-localiza com um QTL para o 

conteúdo de vitamina E.  
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Capítulo II: Análise da diversidade 

genômica entre o tomate cultivado, 

Solanum lycopersicum, e a espécie 

selvagem Solanum pennellii.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A genômica comparativa é uma abordagem muito útil para a obtenção de 

informação biológica proveniente de sequências de DNA, permitindo a transferência de 

dados obtidos do estudo de uma espécie para outra, inclusive quando distantes 

filogeneticamente. Um caso extremo é o uso dos genomas de Escherichia coli, Homo 

sapiens, A. thaliana e Oryza sativa no entendimento do genoma do trigo (Heslop-

Harrison, 2000). A análise da diversidade alélica, ou entre genes ortólogos, permite 

identificar a origem da variação funcional e estrutural dos sistemas biológicos. 

Adicionalmente, converte-se em uma ferramenta determinante para estudos evolutivos 

e de biodiversidade. 

A comparação de genomas filogeneticamente próximos tem permitido o 

descobrimento de variantes alélicas e novos genes, RNAs não-codificantes, elementos 

regulatórios e diversas sequências conservadas com função até hoje desconhecida 

(Guigó et al., 2003; Kellis et al., 2003; Siepel et al., 2007; Stark et al., 2007; Katzman 

et al., 2007; Zheng e Zhang, 2008; Clepet et al., 2011; Reineke et al., 2011). Porém, 

devido ao reduzido número de espécies de plantas vasculares com o genoma 

completamente sequenciado, não existem muitas sequências disponíveis de espécies 

filogeneticamente próximas, com exceção do grupo das gramíneas. Desta forma, as 

análises comparativas são restritas, sendo que os dados disponíveis estão limitados às 

regiões codificantes e elementos de transposição (Ku et al., 2000; Quiros et al., 2001; 

Ilic et al., 2003; Barakat et al., 2011; Sanchez et al., 2011; Liu et al., 2011). 

Apesar da importância econômica de várias das espécies que compõem 

Solanaceae, a existência de uma ampla base de dados genéticos e de sequências 

genômicas e expressas, uma sólida plataforma bioinformática (Mueller et al., 2005, 

http://www.sgn.cornell.edu) e o genoma de tomate sequenciado, poucos são os 

trabalhos de genômica comparativa de grande escala (Rensink et al., 2005; 

Kamentezky et al., 2010; Song e Wang, 2010; Bossolini et al., 2011). Um destes 

trabalhos desenvolvido pelo nosso grupo (Kamentezky et al., 2010, vide anexo 1) 

comparou os genomas de um tomate silvestre, S. pennellii e do cultivado, S. 

lycopersicum, ao longo de cinco regiões genômicas que compreendem mais de 100 

QTL associados com o metabolismo primário (Schauer et al., 2006, 2008). Para isso, 

foi construído um mapa físico ancorando 374 clones de BACs (Bacterial Artificial 

Chromosomes) e cosmídeos, provenientes de bibliotecas genômicas de S. pennellii, ao 

mapa genético de S. lycopersicum. A topologia do mapa mostrou que os genomas 
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podem ser considerados, de forma geral, colineares (Figura 1A). No entanto, algumas 

regiões apresentaram evidências de rearranjos como inversões ou indels 

(Inserções/Deleções) (Figura 1B). Outra observação interessante foi a convergência de 

amplas distâncias genéticas de S. pennelli em intervalos menores em S. lycopersicum, 

como pode ser claramente evidenciado para o fragmento do cromossomo 4 analisado 

(Figura 1A). Esse resultado sugere expansões locais do genoma da espécie selvagem 

as quais se refletem na diferença de tamanho dos genomas, 1.200 Mb e 950 Mb para 

S. pennellii e S. lycopersicum, respectivamente (Kamentezky et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 1. Mapas físicos e genéticos integrados de S. pennellii e S. lycopersicum.  
Os marcadores genéticos e suas posições em cM de acordo ao mapa Tomato EXPEN 2000 estão indicados 
à esquerda e à direita dos fragmentos cromossômicos de S. pennellii e S. lycopersicum, respectivamente. 
Os clones ancorados de S. pennellii estão indicados com barras cinza. Os clones pertencentes ao mesmo 
contig estão agrupados em verde. Os clones de BAC de S. lycopersicum estão indicados com quadrados 
pretos. As linhas cinza unem clones de S. pennellii com os marcadores com os quais hibridam. As linhas 
azuis indicam os clones de S. pennellii que possuem a sequência do markers na sua sequência terminal. 
As linhas vermelhas unem os clones de ambas as espécies que possuem sequências ortólogas. As linhas 
pretas unem os clones de S. lycopersicum com seus correspondentes marcadores. (A) Fragmento do 
cromossomo 4, o clone indicado com uma seta azul foi totalmente sequenciado nesta tese e contém o 
gene candidato chaperona DnaJ. (B) Fragmento do cromossomo 7. Adaptado de Kamenetzky et al. 
(2010). 
 
 
 
 
 
 

A 
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A fim de avaliar a diversidade genômica entre S. pennellii e S. lycopersicum por 

meio de outra abordagem, este trabalho realizou o sequenciamento, anotação e 

análise de um fragmento genômico do cromossomo 4, região na qual esta contido o 

gene candidato chaperona DnaJ identificado no capítulo I (Bermúdez et al., 2008). A 

escolha dessa região foi motivada pelo grande número de QTL descrito por Schauer et 

al. (2006) -37 QML e 10 YAL- associados a caracteres que determinam a qualidade do 

fruto. Além disso, as evidências funcionais descritas para a chaperona DnaJ discutidas 

no capitulo anterior revelam esse gene como um possível regulador metabólico. Desta 

forma, o sequenciamento da região é altamente desejável para revelar as diferenças 

genômicas que as determinam, já que as variações no conteúdo de metabólitos 

descritas nas ILs proveem do fragmento introgredido. Os resultados obtidos formam 

parte do mesmo artigo que descreve o mapa físico, publicado pelo grupo em 2010 

(Kamenetzky et al., 2010). 

B 
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2. OBJETIVOS 

 

Após ter sido descritos diversos genes candidatos associados a um vasto 

número de caracteres de interesse agronômico do fruto de tomate, o segundo objetivo 

desta Tese foi avaliar a diversidade genômica entre S. pennellii e S. lycopersicum para 

melhor entender as diferenças que determinam as mudanças fenotípicas. 

Considerando as justificativas expostas na introdução deste capítulo, foi escolhido para 

a análise um fragmento genômico do cromossoma 4 que contém o gene candidato 

chaperona DnaJ.  

Desta forma foram propostos os seguintes objetivos específicos: 

1) Sequenciar e anotar um clone de BAC da espécie selvagem S. pennellii que 

contém o gene candidato chaperona DnaJ; 

2) Analisar a microsintenia com a região ortóloga da espécie cultivada S. 

lycopersicum; e 

3) Analisar o padrão de evolução dos genes identificados e estimar o tempo de 

divergência entre as duas espécies.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Anotação e análise de microssintenia  

 

No capítulo I foram identificados 127 genes candidatos que co-localizavam com 

106 QTL associados a caracteres de rendimento e qualidade nutricional do fruto de 

tomate ao longo de 16 regiões cromossômicas. Em particular, localizado a 128 cM do 

cromossomo 4, existe um gene codificante para uma chaperona DnaJ que se 

apresentou como possível candidato para explicar as diferenças do conteúdo de 

aminoácidos, ácidos orgânicos e açúcares observadas entre a linhagem introgredida 4-

4 e o controle S. lycopersicum (M82) (Schauer et al., 2006). Este gene foi identificado 

a partir da sequência do marcador T0739 (Figura 1) o qual foi utilizado para triar 

bibliotecas genômicas de S. pennellii (Kamenetzy et al., 2010). Desta forma, foi 

selecionado o clone de BAC C04SpBP093E005.P4C04 que foi sequenciado com o intuito 

de realizar um estudo de microsintenia entre S. pennellii e S. lycopersicum, avaliando: 

i) ordem gênica, ii) diferenças alélicas e iii) existência de elementos regulatórios ou 

padrão de inserção de elementos de transposição diferenciais entre ambas as espécies. 

Após o sequenciamento do clone C04SpBP093E005.P4C04, cujo tamanho 

revelado perfaz 83.193 pb, a anotação realizada revelou uma densidade gênica de 0,2 

genes/Kb. Para as outras regiões do genoma foi observada uma densidade de 0,1 

genes/Kb (Kamenetzky et al., 2010), e uma menor densidade de elementos de 

transposição. A anotação do clone ortólogo de S. lycopersicum e a comparação de 

ambas as espécies permitiu a identificação de 14 genes ao longo dos 77.972 pb do 

genoma. Os genes apresentaram alta conservação na ordem, orientação e estrutura 

gênica (éxons/íntrons) (Tabela 1, Figura 2). Só foram observadas alterações da 

colinearidade do tamanho das regiões intergênicas e no padrão de inserção de 

elementos de transposição, já que foi encontrado um retroelemento presente 

unicamente na sequência de S. pennellii (Figura 2). Adicionalmente, analisando a 

distribuição dos polimorfismos, foi encontrada, como esperado, uma maior 

porcentagem de indels nas regiões intergênicas do que nas gênicas (Figura 2), e em 

íntrons do que nos éxons (Tabela 1).  
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(0.7)

5 Kb
 

Figura 2. Microsintenia entre S. lycopersicum e S. pennellii da região genômica que contêm o 
gene chaperona DnaJ. Os genes encontram-se indicados como setas azuis e nomeados de acordo com 
a Tabela 1. O gene chaperona DnaJ encontra-se indicado com a seta vermelha. O retângulo verde 
representa o retroelemento identificado na sequência de S. pennellii, e as suas LTRs encontram-se 
indicadas como linhas pretas nos extremos do elemento. A porcentagem de identidade e de indels entre 
os genótipos, ao longo das regiões gênicas, incluindo as regiões não traduzidas, e intergênicas, 
encontram-se indicadas. 
 

Analisando os genes identificados, dois novos candidatos surgem 

particularmente interessantes como possíveis envolvidos nas alterações no conteúdo 

de açúcares solúveis observadas. O Sp04gBP4C04.8, que corresponde a uma 

hexoquinase plastidial e o Sp04gBP4C04.13 que codifica uma ß-frutofuranosidase 

(invertase). Ambos os genes são expressos no fruto e apresentam polimorfismos de 

aminoácidos (Tabela 1). Interessantemente, foi observada também, em menor escala, 

uma colinearidade com um fragmento do cromossomo 1 do genoma de arabidopsis 

(Tabela 1).  
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Tabela 1. Anotação e análise comparativa entre S. lycopersicum e S. pennellii. 

Gene IDa -/+b Nomec cDNA 
referênciad 

Biblioteca de 
cDNAe 

Homólogo 
em 

arabidopsis 

Categoria 
Funcionalf 

% Identidade 

(% indels)g 
Exonsh Comprimento 

(aa)i 

Polimorfismos 
de 

aminoácidosj 
dS/dN

k 

 
      Exons Introns    Sl -Sp Sl - At Sp -At 

Sp04gBP4C04.1 - Difitina sintase U565114 FR, GFFP At4g31790 26 
99 (0) 

BC:100 
 1l 33 m 0    

Sp04gBP4C04.2 - Chaperona tipo DNAJ U563083 F, RC, At1g75690 29 
99 (0) 

BC: 480 

95.3 (2.7) 

BC: 2224 
5 159 2 5.3 7.2n 7.5n 

Sp04gBP4C04.3 - Gene expresso 1 TA40495/08 F, FR, TF, 
GFFD, P - 35 

98.6 (0) 

BC: 633 

94.9 (1.1) 

BC: 2077 
7 179 4    

Sp04gBP4C04.4 + 
Proteína da família 

HVA22 de resposta a 
ácido abscísico 

U273145  At5g42560 17 
98.4 (0.0) 

BC: 966 

96.0 (1.5) 

BC:1202 
6 321 9 1.83 2.23n 2.15n 

Sp04gBP4C04.5 - Fator de transcrição 
E2F U602123 GFFD At2g36010 27 

98.8 (0) 

BC: 996 

94.3 (3.3) 

BC: 5294 
10 331 8    

Sp04gBP4C04.6 - 
Fator de iniciação 

eucariótico da 
subunidade 3  

U573913 R, C, CG, 
GFFD, CL At2g45730 29 

98.7 (0) 

BC: 1341 

95.3 (3.1) 

BC: 4320 
13 446 7 3.0 3.12n 3.11n 

Sp04gBP4C04.7 + Proteína do tipo dedo 
de zinco (C2H2) U565583 RC, GFFD, F, 

TF, FL, P At1g75710 27 
97.6 (0.4) 

BC: 1359 

91.4 (5.0) 

BC: 1865 
4 451 13 3.8n 3.9n 3.9n 

Sp04gBP4C04.8 + Hexoquinase plastídica U576979 F, FP At1g47840 2 
99.2 (0) 

BC: 1500 

88.8 (8.1) 

BC: 2111 
9 499 2 11n 4.6n 4.6n 

Sp04gBP4C04.9 + Proteina do tipo clatrina 
de montagem AP17 U321683 R, FR, GT, 

CL, F At1g47830 31 
100 (0) 

BC: 429 

73.1(25.2) 

BC: 3113 
6 142 0 NC 17.8n 17.8n 
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Sp04gBP4C04.10 + Gene expresso  2 U571353 P, FP, RC - 35 
96.5 (0.6) 

BC: 909 
 1 ND ND    

Sp04gBP4C04.11 - Gene expresso 3 U569610 FR, S, FP, 
RC At1g75730 35 

98.3 (0.3) 

BC: 1851 

96.7 (1.6) 

BC: 1684 
10 608 9    

Sp04gBP4C04.12 - Proteína coativadora da 
transcriçao U574978 FP, FR, F, 

RC At5g03220 27 
99.4 (0) 

BC: 507 

96.2 (2.2) 

BC: 1604 
5 168 0 NC 8.7n 8.7n 

Sp04gBP4C04.13 - ß-frutofuranosidase U579102 

FR, F, R, OV, 
CL, GFFD, 
RC, CG, 

RND 

At4g34860 2 
99.2 (0) 

BC: 1713 

91.2 (6.1) 

BC: 2008 
4 570 1 26n 8.0n 7.7n 

Sp04gBP4C04.14 + Proteína citomatriz U564422 F, C At1g19980 35 
99 (0) 

BC: 1062 

94 (3.8) 

BC: 1796 
4 353 8 1.1 1.3 1.3 

a. Identificação do gene  
b. Orientação do gene na sequência genômica. 
c. Identidade funcional do gene. 
d. cDNA de referência de acordo com Sol Genomics Network (SGN) ou TIGR Transcript Assemblies. 
e. Biblioteca de cDNA de tomate a partir da qual foi sequenciado o RNAm de acordo com a informação de referência na SGN. F: folha, TF: tricomas de folha, FL: flores, FR: fruto, FP: 
pericarpo de fruto, S: sementes, P: plântulas, R: raiz, C: caule, CG: galha de coroa, GFFD: gemas florais e flores em desenvolvimento, OV: ovário, GT: tricomas glandulares, CL: calos 
diferenciados e não-diferenciados, RND: raízes crescidas em diferentes condições de deficiências nutricionais e minerais, RC: coleção rearranjada de cDNAs de S. lycopersicum, BV: brotos 
vegetativos incluindo meristemas e folhas pequenas em expansão, SP: Solanum pennellii. 
f. Categoria funcional de acordo ao programa MapMan (Urbanczyk-Wochniak et al., 2006). 2: carboidratos principais, 17: hormônios, 26: diversas famílias enzimáticas, 27: regulação de RNA, 
29: modificadores de proteínas, 31: célula, 35: função desconhecida. 
g. Porcentagem de identidade e indels entre S. lycopersicum e S. pennellii da região analisada. BC: bases comparadas totais.  
h. Número de éxons comparados entre os dois genótipos. 
i. Número de aminoácidos comparados entre os dois genótipos. 
j. Aminoácidos polimórficos na sequência protéica predita. ND: não determinado. 
k. Distância sinônima/Distancia não-sinônima. Sl: S. lycopersicum, Sp: S. pennellii, At: A. thaliana. 
l. Éxons não incluídos na análise comparativa da região ortóloga entre S. lycopersicum e S. pennellii. 
m. Só foram comparadas sequências parciais porque o gene encontrava-se no extremo do clone.  
n. Seleção purificadora estatisticamente significativa (P<0,05). NC: Não calculável porque dN=0. 
Os nomes em negrito indicam os genes que foram encontrados em regiões de microsintenia entre S. pennellii e A. thaliana. 
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4.2. Análises evolutivas 

 

Para avaliar o grau de conservação de cada gene, foi estimada a razão entre as 

distâncias sinônimas e não-sinônimas (dS/dN). A escolha dos genes a serem avaliados 

foi baseada nos seguintes critérios: i) apresentar a sequência codificante completa 

(assim o gene Sp04gBP4C04.1 foi descartado); ii) apresentar ortólogos de A. thaliana,  

e; iii) mostrar taxas de substituição relativa homogênea entre S. lycopersicum e S. 

pennellii, considerando A. thaliana como o grupo externo. Para os treze genes 

analisados, a taxa dS/dN foi maior que 1, indicando a ausência de seleção positiva 

(Tabela 1). Foi realizado um teste de seleção sendo identificados genes sob evolução 

neutra (dS=dN) e seleção purificadora (dS>dN) (Tabela 1). Todos os genes que 

apresentaram seleção purificadora não-significativa entre S. lycopersicum e S. pennellii 

também demonstraram ter polimorfismos na sequência de aminoácidos. É importante 

ressaltar que a taxa dS/dN pode ser mal interpretada quando o desvio no uso de 

códons é alto, porém, para os dados usados neste trabalho, não foi observado 

qualquer viés de códons para nenhum gene nas três espécies analisadas. 

Os dados obtidos do sequenciamento, anotação e comparação das regiões 

ortólogas entre S. pennellii e S. lycopersicum apresentadas neste trabalho constituem 

uma informação muito valiosa para estimar a data de divergência entre essas duas 

espécies de tomate. Usando a estimativa de 120 milhões de anos como data de 

divergência entre A. thaliana e Solanaceae (Bell et al., 2005, Magallon e Sanderson, 

2005), foram estimadas as taxas de substituição específica para a região genômica 

analisada e o tempo de divergência entre as espécies. Assim, foi obtida uma taxa de 

substituição de 4,26 x 10-09 por sítio por ano e uma data de divergência estimada de 

2,9 (± 690,736) milhões de anos (Figura 3). A identificação do retrotransposon do tipo 

Copia, SHACOP_I_MT com ambas as LTRs, no genoma de S. pennelli unicamente, 

permitiu estimar a data de inserção do mesmo baseado no relógio molecular. O cálculo 

resultou em 150 mil anos o qual esta de acordo com a data estimada de divergência 

entre as duas espécies mencionadas acima (Figura 3). 
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6.2
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Figura 3. Estimativa do tempo de divergência das espécies. 
As datas estimadas por Bell et al. (2005) e Magallon e Anderson (2005) estão em preto. As datas 
estimadas por Wang et al. (2008) estão em azul. A divergência entre S. pennellii e S. lycopersicum, 
estimada segundo o relógio molecular, está indicada em verde. A inserção do retrotransposon 
SHACOP_I_MT está indicada com uma seta em vermelho. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A partir do sequenciamento de uma região genômica de 83,42 Kb da espécie 

selvagem S. pennellii e da análise comparativa com a região ortóloga de S. 

lycopersicum, os resultados obtidos permitiram estabelecer as seguintes conclusões: 

1) A região cromossômica analisada apresenta um ordenamento genômico 

semelhante entre as espécies, tanto a respeito do conteúdo gênico quanto à 

orientação dos mesmos assim como das regiões intergênicas. A microsintenia foi 

interrompida unicamente pela inserção de um retrotransposon do tipo Copia, 

SHACOP_I_MT, no genoma de S. pennellii; 

2) A identificação de genes e a sua comparação com outros segmentos 

cromossômicos analisados ao longo deste trabalho (Kamenetzky et al., 2010) permitem 

concluir que se trata de uma região com densidade gênica maior à média (0,2 versus 

0,1 genes/Kb); o qual está de acordo com o número de QML e YAL associados a ela, e; 

3) Os dados obtidos permitiram estimar a taxa de divergência entre estas duas 

espécies do gênero Solanum em 2,9 milhões de anos que, pela abordagem adotada, 

representa o valor mais robusto calculado até o momento. 
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O ponto de partida desta tese foi uma análise metabólica e genética, entre S. 

lycopersicum e S. pennellii, que permitiu descrever diversos QTL que afetam o 

metabolismo central dos frutos de tomate. Assim, foram propostas diferentes 

abordagem, utilizando ferramentas de genômica e genética reversa, com o intuito de 

identificar e caracterizar molecular e fisiológicamente alguns dos mecanismos, que 

explicam as variações bioquímicas observadas. 

Em primeiro lugar (Capítulo I), foi realizada uma busca no genoma por 

possíveis genes candidatos que pudessem explicar as diferenças metabólicas 

mencionadas (Bermudez et al., 2008). A identificação de diversos genes candidatos 

que apresentaram polimorfismos entre os genótipos analisados e correlação da 

expressão com o conteúdo de metabólitos foi um primeiro indício da eficiência da 

estratégia para o estudo de caracteres complexos. 

Posteriormente (Capítulo II), para avaliar de forma geral a diversidade presente 

nas regiões genômicas associadas aos caracteres metabólicos, foi realizada uma 

análise de microssintenia, como complementação à construção de um mapa físico. 

Neste trabalho, foram utilizadas ferramentas de genômica comparativa e análises 

evolutivas. Desta forma, foi demonstrado alto grau de conservação na estrutura 

gênica, mas com polimorfismo nas regiões regulatórias e no padrão de inserção de 

elementos de transposição. Adicionalmente, este estudo permitiu uma estimativa com 

alto nível de precisão do tempo de divergência entre essas duas espécies (Kamenetzky 

et al., 2010), o qual constituiu uma das bases para a elaboração do projeto genoma de 

S. pennellii que se encontra atualmente em andamento pelo nosso grupo na Argentina. 

Por fim (Capítulo III e IV), as hipóteses geradas a partir dos dois primeiros 

capítulos levaram à análise funcional do gene chaperona DnaJ  e do sec14. Esta última 

parte representou um grande desafio tanto conceitual como metodológico já que, além 

do risco de apostar nas candidaturas, foi necessário estandardizar protocolos para o 

estudo funcional de promotores, localização subcelular de proteínas in vivo, obtenção 

de plantas de tomate estavelmente transformadas, quantificação de transcritos por 

qPCR, quantificação de diversos metabolitos e tocoferois. Os resultados obtidos 

permitiram um melhor entendimento dos mecanismos que regulam o metaboloma nos 

frutos de tomate; em particular, aqueles envolvidos no conteúdo de açúcares solúveis, 

de fundamental importância para a qualidade industrial, e de tocoferol que representa 

um metabólito de alto interesse nutricional. 

 




