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RESUMO

Estudo funcional de um locus de regeneração (Rg1) vindo de
Solanum peruvianum, uma espécie selvagem relacionada ao tomateiro
A regeneração in vitro é bastante utilizada em processos biotecnológicos. No
entanto, pouco se conhece sobre os mecanismos envolvidos na aquisição de
competência para formação de novos órgãos. Em tomateiro (S. lycopersicum), a alta
capacidade de regeneração in vitro é atribuída ao alelo Rg1, vinda de Solanum
peruvianum, e que está presente na cv MsK (S. lycopersicum x S. peruvianum). Os
genes de nanismo da cv Micro-Tom (MT) foram passados para MsK, obtendo-se, após
8 gerações de autofecundação (F8), a cv Micro-MsK. No presente estudo, após 6
gerações de retrocruzamentos (BC6Fn), criou-se MT-Rg1, com Rg1 isogênico a MT.
Testes de regeneração in vitro mostraram que a formação de gemas caulinares
adventícias para MT-Rg1 e Micro-MsK são equivalentes, evidenciando que a alta
capacidade de regeneração de Micro-MsK é basicamente devido ao Rg1. Plantas MTRg1 apresentam freqüente formação de 3 cotilédones, excesso de ramificações
caulinares e senescência atrasada, características ausentes nos parentais. Esses
efeitos pleiotrópicos de Rg1 coincidem com aqueles descritos para alterações no
hormônio citocinina. Testes de sensibilidade à citocinina e de tempo de senescência
realizados por nós, bem como dosagem desse hormônio feita por outras equipes,
descartaram essa hipótese. Enxertias recíprocas evidenciaram que a promoção da
ramificação caulinar por Rg1 não é um sinal translocável, mas parece ser uma
característica intrínseca do tecido. Rg1 também promoveu uma maior formação de
raízes adventícias em estacas ex vitro, sugerindo que ele afeta o processo de
competência para formação de órgãos em geral, e não somente a indução específica
de gemas caulinares. Duplos mutantes entre Rg1 e mutantes com alteração na
sensibilidade/metabolismo hormonal (dgt, brt e pro), ausência de ramificações
caulinares (ls) e senescência acelerada (l) foram obtidos e testados quanto ao padrão
de ramificações e à capacidade de regeneração in vitro. Além desses parâmetros, a
presença de Rg1 suprimiu o fenótipo de folhas pouco recortadas do mutante
hipersensível a giberelina (pro) e recuperou o sistema radicular pouco desenvolvido do
mutante com baixa sensibilidade à auxina (dgt). Rg1 também foi capaz de reverter a
ausência de ramificações laterais de ls, sendo que a mutação Me, o qual representa
uma superexpressão de um gene do tipo KNOX, não foi capaz. Esse resultado sugere
que Rg1 não é um gene do tipo KNOX, embora esses genes sejam considerados os
principais controladores da competência. Analisando diferentes tipos de explantes em
experimentos independentes, contatou-se que, em geral, as mutações brt (baixa
sensibilidade a citocinina), dgt e ls diminuíram a capacidade de regeneração de Rg1,
enquanto l aumentou. Rg1 mostrou-se particularmente epistático à mutação pro,
revertendo o fenótipo de baixa formação de gemas caulinares desse mutante.
Surpreendentemente, Rg1 provou ser mais sensível à auxina em testes de
alongamento de segmentos de hipocótilos, sendo capaz de reverter o fenótipo do
mutante dgt nesse mesmo teste. Em conjunto, esses resultados confirmam o papel de
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Rg1 na fase de aquisição da competência e sugerem uma interação dos hormônios
giberelina e auxina nesse processo.
Palavras-chave: Regeneração; Competência; Tomateiro; Duplos mutantes; Micro-Tom
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ABSTRACT

Functional study of a regeneration rg1 locus from
Solanum peruvianum, a wild species related to tomato
The In vitro regeneration process is widely used in plant biotechnology. However,
the mechanisms involved in the acquisition of competence for organ formation are
hitherto unknown. In tomato (S. lycopersicum), the high capacity for in vitro regeneration
is attributed to the Rg1 allele from S. peruvianum, which is present in the cv MsK (S.
lycopersicum x S. peruvianum). The dwarfism genes of the cv Micro-Tom (MT) were
transferred to MsK, and, after 8 generations of selfing (F8), the cv Micro-Msk was
obtained. Here, after 6 generations of backcrosses (BC6Fn), we created the MT-Rg1,
which has Rg1 isogenic to MT. Tests of in vitro regeneration showed that shoot
formation in MT-Rg1 and Micro-MsK are equivalent, suggesting that the high capacity of
regeneration of Micro-MsK is basically due to Rg1. Comparing MT-Rg1 with the control
MT, we noticed a high frequency of 3 cotyledon formation, increased shoot branching
and late senescence, which are absent in the parentals. These pleiotropic effects of Rg1
coincide with those described for plants with alterations in the hormone cytokinin. Tests
of sensitivity for cytokinin and senescence behavior carried out by us, as well as dosage
of that hormone made by other researches, discarded that hypothesis. Reciprocal
grafting showed that the promotion of shoot branching by Rg1 is not a transmissible
signal, but seems to be an inherent characteristic of the tissue. Rg1 also increases
adventitious roots formation of ex vitro cuttings, suggesting that it affects the process of
competence, which is common for shoots and roots, instead of the specific induction of
shoots. Double mutants between Rg1 and mutants with alteration in the
sensitivity/metabolism of plant hormones (dgt, brt and pro), as well as mutants with
absence of shoot branching (ls) and accelerated senescence (l) were obtained and
tested for the capacity of in vitro regeneration. The presence of Rg1 suppressed the
phenotype of less dissected leaves of the mutant hypersensitive to gibberrellin (pro) and
rescued the phenotype of poor developed root system of the mutant with low auxin
sensitivity (dgt). Rg1 was also able to revert the absence of axillary shoot formation in ls,
whereas the mutant Me, which represents an over expression of a KNOX gene was not.
This result suggests that Rg1 is not a KNOX gene, although those genes are considered
the main controllers of the competence. Analyzing different types of explants in
independent experiments, it was verified that, in general, the mutations brt (low
sensibility to cytokinin), dgt and ls decreased the regeneration capacity of Rg1, while l
increased it. Rg1 was particularly epistatic to the pro mutation, reverting the phenotype
of little shoot formation of that mutant. Surprisingly, Rg1 proved to be more sensitive to
auxin in the hypocotyl segment elongation test, being able to revert the phenotype of the
mutant dgt in the same test. Together, these results confirm the role of the Rg1 in the
process of acquisition of the competence and suggest an interaction of the hormones
gibberellin and auxin in this process.
Keywords: Regeneration; Competence; Tomato plant; Double mutants; Micro-Tom
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1 INTRODUÇÃO
Os avanços nas pesquisas com hormônios vegetais e com a estrutura do DNA
possibilitaram a manipulação das características genéticas de plantas de modo
específico. Dentre os procedimentos mais importantes na biotecnologia de plantas está
a regeneração in vitro. Em condições ideais, a cultura de tecidos é usada para obter
uma planta completa a partir de uma única célula. A potencialidade das células
regenerarem plantas, desde que submetidas a tratamentos adequados, é denominada
totipotência. A generalização do dogma da totipotência, todavia, não tem sido
facilmente demonstrada, sendo conhecidas muitas espécies cuja capacidade
regenerativa não foi ainda evidenciada na prática. Mesmo aceitando em princípio este
dogma, é bem conhecido o fato de que certos tecidos são mais favoráveis à
regeneração de gemas, raízes e embriões somáticos do que outros (KERBAUY, 1999).
O sucesso de programas de transformação de genes depende da capacidade de
regeneração das espécies em estudo. A própria capacidade de regeneração in vitro
pode virar alvo do melhoramento, pois possui um forte componente genético, isto é, nas
mesmas condições de cultura (composição do meio nutritivo, concentração hormonal,
luz, temperatura, fotoperíodo etc.), diferentes genótipos da mesma espécie apresentam
resposta morfogenética distinta (FERREIRA et al., 1998).
Não obstante à relevância biotecnológica da regeneração de plantas in vitro e
sua intensa utilização, nosso conhecimento acerca dos fatores que controlam esse
processo ainda permanece muito reduzido. Desde os estudos clássicos onde se
estabeleceu a importância dos hormônios vegetais no controle da formação de órgãos
(SKOOG; MILLER, 1957) e/ou embriões somáticos (STEWARD, 1958) in vitro, a
maioria dos protocolos para regeneração de plantas têm sido desenvolvidos através de
teste variando-se principalmente a proporção de diferentes classes hormonais aplicadas
ao meio de cultura. O não conhecimento das causas dos processos de regeneração
também tem limitado bastante o número das espécies vegetais nas quais os
procedimentos biotecnológicos acima citados podem ser aplicados (PERES, 2002).
Segundo Christianson e Warnick (1988), a não obtenção da regeneração de
plantas in vitro seria atribuída à falha do explante em adquirir a competência necessária

12

para indução do processo. No entanto, pouco se sabe até o presente sobre os
mecanismos envolvidos na aquisição de competência de uma determinada célula para
sua diferenciação e conseqüente formação de um órgão (organogênese) ou embrião
(embriogênese).
A regeneração de um explante depende tanto da sensibilidade quanto do
metabolismo (síntese e inativação) para uma determinada classe hormonal. Desse
modo, genes associados à capacidade de regeneração poderiam ser os próprios genes
que codificam componentes da via de transdução de sinal ou enzimas do metabolismo
hormonal. Além disso, para que um tecido se diferencie em um determinado órgão, fazse necessário que ele possua a capacidade de expressão dos chamados “genes
mestres” que coordenam a expressão de vários genes que são requeridos durante a
organogênese. Nesse sentido, explantes que falham em formar um determinado órgão
in vitro, por já estarem “determinados”, podem ter perdido a capacidade de expressão
de “genes mestres” durante o processo intenso de diferenciação sofrido anteriormente
(PERES, 2002).
É interessante notar que em certas espécies existem diferenças na capacidade
de regeneração in vitro, a qual é controlada por poucos genes. Comparado ao tomateiro
(Solanum lycopersicum), a espécie S. peruvianum apresenta maior facilidade de
regeneração a partir de culturas de calos (MORGAN; COCKING, 1982; KOORNNEEF
et al., 1987). Em estudos de regeneração a partir da cultura de calos obtidos a partir de
diferentes gerações de híbridos entre S. peruvianum e S. lycopersicum, Koornneef e
colaboradores (1993) observaram que a capacidade de regeneração “doada” por S.
peruvianum é controlada por dois genes dominantes, denominados Rg1 e Rg2. Desse
modo, para se obter genótipos com alta capacidade de regeneração a partir de calos
gerados em hipocótilos ou discos foliares é necessária a presença conjunta dos genes
Rg1 e Rg2. Contudo, a presença de um desses genes, o Rg1, já é suficiente para
conferir competência para regeneração de gemas caulinares a partir de explantes
radiculares (KOORNNEEF et al., 1993). É interessante notar que somente um reduzido
número de espécies selvagens de Solanum possui capacidade de regeneração a partir
de explantes radiculares, sendo essa característica ausente no tomateiro. Além disso,
enquanto a regeneração de gemas em segmentos radiculares tende a ser direta no
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parental S. peruvianum, ela exige a formação prévia de um calo (processo indireto) nos
híbridos de tomateiro contendo o gene Rg1 (PERES et al., 2001).
Até o presente, existe muito pouca informação acerca da função de genes de
regeneração. Contudo, diante do que foi exposto acima, é razoável especular que
esses “genes de regeneração” podem ser “genes mestres” ou mesmo estar
relacionados à presença de receptores para hormônios vegetais e/ou podem codificar
alguma enzima chave no metabolismo hormonal. O conhecimento aprofundado sobre a
sensibilidade, o metabolismo hormonal e seu efeito na indução e/ou na repressão de
genes mestres que controlam a formação de gemas caulinares e raízes irá facilitar o
entendimento da organogênese in vitro e suas aplicações biotecnológicas.
Atualmente, um dos principais modelos genéticos para o estudo de diversos
processos fisiológicos tem sido Arabidopsis thaliana. Além de possuir um genoma muito
pequeno, os estudos com Arabidopsis são facilitados por seu ciclo de vida curto e seu
tamanho reduzido. Contudo, conforme exposto acima, no que se refere ao estudo da
capacidade de regeneração in vitro, diferenças genéticas têm sido amplamente
relatadas em tomateiro (KUT; EVANS, 1982; KOORNNEEF et al., 1987; PERES et al.,
2001). Adicionalmente, existem centenas de mutantes monogênicos em tomateiro com
alterações em diversas rotas metabólicas e de desenvolvimento (STEVENS; RICK,
1986).
As principais limitações para a utilização intensiva do tomateiro como modelo em
abordagens genéticas de diversas questões fisiológicas são seu tamanho e duração do
ciclo de vida, estando em desvantagem quando comparado a Arabidopsis. Há, contudo,
a possibilidade de se criar um sistema de estudo em tomateiro nos moldes do que se
tem hoje em Arabidopsis. Desse modo, a cultivar miniatura de tomateiro, proposta como
modelo genético por Meissner e colaboradores (1997), produz frutos e sementes viáveis
em vasos de apenas 50-100 mL de substrato, completando seu ciclo em 70-90 dias.
Com essas características, a chamada cultivar Micro-Tom pode crescer em laboratório
na mesma estrutura mínima requerida para Arabidopsis (PERES, 2001).
A somatória das observações expostas nos parágrafos anteriores conduziu-nos à
proposta de desenvolver um modelo para o estudo da competência organogenética in
vitro. Tal modelo consistiu na criação de uma linhagem quase isogênica, construída sob
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o “background” Micro-Tom, na qual foi introgredido o gene para regeneração Rg1 vindo
da espécie S. peruvianum (KOORNNEEF et al., 1987). Uma das vantagens da
utilização da cv Micro-Tom é que ela pode gerar até 4 gerações por ano, diminuindo
consideravelmente o tempo necessário para criação de linhagens quase isogênicas, as
quais são assim consideradas após seis gerações de retrocruzamentos. Além disso, a
obtenção de tal linhagem poderá facilitar, no futuro, o isolamento e seqüenciamento de
um desses genes de regeneração.
No presente estudo, analisamos as características fenotípicas e aspectos
fisiológicos do material contendo Rg1 através de testes de enraizamento, de
quantificação da ramificação da parte aérea, de senescência foliar, de sensibilidade
hormonal para citocinina e auxina. Destes ensaios concluímos que o uso de mutantes
seria fundamental para o entendimento da função do locus Rg1. Seis duplos mutantes,
com alteração na sensibilidade/metabolismo hormonal (dgt, brt e pro), ramificações
caulinares (ls), senescência (l) foram criados e foram analisadas possíveis interações
fenotípicas e hormonais – auxina, citocinina e giberelina - com o locus de competência
junto ao processo de regeneração em plantas.
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2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Revisão Bibliográfica
O tomateiro é um dos vegetais mais importantes levando-se em conta a
produção e o consumo no mundo. Desta forma, muito esforço tem sido feito para o seu
melhoramento através da seleção pela genética clássica bem como de técnicas
biotecnológicas. A regeneração in vitro através da cultura de tecidos é um pré-requisito
para transformação e é usada em programas de seleção de diferentes genótipos
estudados (BHATIA et al., 2004). A formação de um novo órgão em cultura de tecidos
tem sido um sistema útil para o estudo do mecanismo regulatório no desenvolvimento
das plantas.

2.1.1 Regeneração de plantas in vitro
O desenvolvimento das plantas é dividido em dois processos, organogênese e
embriogênese, sendo que essa característica se reflete no processo de regeneração in
vitro. A princípio, a formação de embriões em tecidos somáticos in vitro imita a
embriogênese zigótica, que ocorre nos órgãos reprodutivos das plantas. Desse modo,
tanto a embriogênese somática quanto a zigótica culminam na formação de uma planta
inteira vinda de uma única célula. Contudo, em certos explantes, os embriões somáticos
formam-se a partir da diferenciação conjunta de grupos de células embriogênicas
(WILLIAMS; MAHESWARAN, 1986). Como a organogênese normalmente envolve a
regeneração de gemas a partir de grupos de células meristemáticas, há casos em que é
difícil determinar se o processo de regeneração envolve organogênese ou
embriogênese. Alguns critérios para a determinação do tipo de regeneração são
apresentados a seguir (PERES, 2002):
I. os embriões somáticos possuem sistema vascular fechado e sem conexão com
o sistema vascular do explante inicial, como ocorre na organogênese;
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II. a estrutura formada na embriogênese é bipolar (eixo com os meristemas
caulinares e radiculares). Na organogênese são formadas gemas caulinares que, mais
tarde, darão origem a raízes adventíceas.
Nos dois processos de regeneração, há necessidade do estabelecimento de
células competentes no explante inicial. Tanto as células meristemáticas, que darão
origem às gemas caulinares, quanto às células embriogênicas podem se formar
posteriormente ou podem estar pré-existentes no explante. No caso do explante já
possuir células meristemáticas ou embriogênicas, ocorrerá organogênese direta e
embriogênese direta, respectivamente. Quando há necessidade de desdiferenciação do
explante, prévia ao estabelecimento das células competentes, com a conseqüente
formação de calo, ocorrerá organogênese ou embriogênese indireta.
A obtenção de organogênese in vitro é atualmente um processo empírico onde
são testados, para cada espécie ou mesmo para cada variedade dentro de uma
espécie, as seguintes condições: I) fonte de explante; II) composição do meio de cultura
(incluindo nutrientes, vitaminas e fontes de carbono); III) balanço hormonal e IV)
condições ambientais. O desenvolvimento de um protocolo para organogênese in vitro
será facilitado e, inclusive, o número de variáveis a serem testadas diminuirá, se forem
seguidos alguns princípios e conhecimentos fisiológicos. Desse modo, quanto à fonte
de explante, normalmente haverá maior sucesso se forem utilizados tecidos jovens, os
quais possuem maior competência organogenética. Explantes que contém tecidos
meristemáticos são preferidos e eles são encontrados em gemas caulinares apicais e
axilares. Uma ampla fonte de tecidos meristemáticos, normalmente negligenciada, são
as raízes, as quais possuem tecidos meristemáticos nos ápices, além de o próprio
periciclo ser um tecido meristemático. O fato de as raízes estarem em contato com o
solo torna impraticável sua desinfestação, sendo elas utilizadas somente a partir de
plantas pré-estabelecidas in vitro. Outro fator limitante é que algumas espécies parecem
ter raízes com extrema determinação para continuarem se desenvolvendo como raízes,
sendo difícil nelas a formação de gemas caulinares.
Durante a década de 50, a equipe do Dr. Folke Skoog fez descobertas que foram
fundamentais para a indução e manutenção da organogênese in vitro. Naquela época já
se conhecia o ácido indolil-3-acético (AIA), uma auxina isolada em 1934. O AIA era
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utilizado em meios nutritivos juntamente com constituintes complexos, como extrato de
levedura e água de coco, os quais pareciam conter algo também essencial à
organogênese. Essa substância necessária para a divisão celular foi finalmente isolada
por Carlos Miller em 1955 e denominada citocinina. A citocinina, assim denominada por
promover, juntamente com a auxina, a citocinese, propiciou, finalmente, as bases da
organogênese in vitro. Desse modo, em 1957, Carlos Miller e Folke Skoog
demonstraram que a formação de dois órgãos in vitro, caules e raízes, era controlada
pelas concentrações relativas entre auxina e citocinina. Meios de cultura contendo um
balanço auxina/ citocinina favorável à auxina promoveram a formação de raízes em calo
(um aglomerado de células) de tabaco (Nicotiana tabacum). De modo inverso, balanços
hormonais favoráveis à citocinina fizeram com que fossem formadas gemas caulinares.
Finalmente, balanços hormonais intermediários não levaram a uma diferenciação das
células e sim a uma maior multiplicação delas e conseqüente crescimento do calo
(SKOOG; MILLER, 1957).
Apesar desses resultados terem sido obtidos ainda na década de 50, eles são
plenamente corroborados em trabalhos mais recentes, onde se altera o conteúdo
endógeno de auxina e citocininas em plantas transgênicas expressando genes
bacterianos para produção desses hormônios. A exemplo disso, plantas de tabaco
expressando constitutivamente o gene ipt de Agrobacterium tumefaciens possuem
elevado nível endógeno de citocininas e a conseqüente formação intensa de gemas
caulinares ex vitro e in vitro. De modo inverso, a expressão dos genes bacterianos iaaH
e iaaM, envolvidos na biossíntese de auxina, provoca ampla formação de raízes em
plantas transgênicas. Surpreendentemente, quando se cruzam os dois tipos de
transgênicos, o híbrido F1 tende a apresentar fenótipo igual ao tipo não transgênico
(KLEE; ESTELLE, 1991), apesar dos genes introduzidos serem de caráter dominate.
Esses estudos confirmam os resultados de Skoog e Miller (1957), os quais postularam
que as concentrações absolutas de auxina e citocinina são menos importantes que
suas concentrações relativas na indução de organogênese.
Como dito nos parágrafos anteriores, os principais hormônios utilizados na
organogênese são auxinas e citocininas. Outras classes de hormônios vegetais, como
as giberelinas, o etileno e o ácido abscísico ou mesmo substâncias que não sejam
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propriamente hormônios, como poliaminas, ácido salicílico e jasmonatos também são,
muitas vezes, utilizados em processos de regeneração por organogênese. Existe
considerável número de evidências de que o efeito dessas substâncias é indireto,
através da alteração do balanço auxina/citocinina endógeno. O próprio efeito das
auxinas e das citocininas aplicadas ao meio de cultura parece ser, na verdade, o reflexo
dessas substâncias alterando os balanços endógenos de auxina/citocinina nas células
vegetais (PERES et al., 1999). Esse efeito indireto é, inclusive, muito comum quando se
utilizam auxinas sintéticas, como o 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético) e o ANA
(ácido naftaleno acético), ou citocininas sintéticas como a 6-benzilaminopurina (BAP), a
cinetina e feniluréias, como o thidiazuron (THOMAS; KATTERMAN, 1986).
Christianson e Warnick (1983, 1985, 1988) trabalhando com Convolvulus
dividiram o processo de regeneração em três fases: aquisição de competência, indução
e diferenciação, baseado nas mudanças hormonais que cada fase requer. Durante a
primeira fase, as células sofrem mudança da função, ocorrendo desdiferenciação e
proliferação de células para produção de calos. Durante esta fase, o tecido do explante
adquire competência para responder a um sinal que induz à formação de uma gema
caulinar ou uma raiz. Na próxima fase, a fase da indução, ocorre o desenvolvimento “de
fato” do tecido induzido devido à composição hormonal no meio de cultura. Na terceira
fase, o tecido novamente determinado forma um meristema funcional e se desenvolve
em uma gema caulinar ou raiz independente do hormônio exógeno (CARY et al., 2001).
Essa divisão do processo em etapas permitiu a esses autores postularem que,
quando um explante falha em desenvolver organogênese in vitro, essa falha se dá
normalmente na etapa de aquisição de competência. No processo de organogênese, a
aquisição de competência seria entendida como a capacidade de responder ao
estímulo hormonal necessário à indução da formação do órgão. A ausência de
competência de um tecido poderia refletir, portanto, a falta de receptores para uma
determinada classe hormonal responsável por induzir o processo organogenético
(CARY et al., 2001). Os recentes estudos relacionados com o isolamento de genes
correspondentes a receptores, principalmente de citocininas (INOUE et al., 2001),
certamente contribuirão para um melhor entendimento do processo de aquisição de
competência organogenética.
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Outro fator associado à falta de competência organogenética seria o próprio
metabolismo hormonal do explante, pois é ele que determinará, em última análise, o
balanço hormonal endógeno para indução da organogênese (PERES; KERBAUY,
1999). Desse modo, explantes com alta atividade de citocinina oxidase, enzima que
degrada citocininas, podem não chegar a um balanço auxina/citocinina endógeno
indutor da formação de gemas, mesmo que sejam adicionadas elevadas concentrações
de citocininas ao meio de cultura. De modo semelhante, explantes com elevada
atividade de degradação oxidativa ou de inativação de auxina por conjugação com
açúcares e aminoácidos podem falhar na indução de raízes adventícias. O efeito
diferencial dos vários tipos de auxinas e citocininas quando aplicados ao meio de
cultura pode ser também correlacionado com o fato de cada um deles interferir de modo
particular no metabolismo hormonal endógeno.
Finalmente, explantes comprometidos com vias particulares de desenvolvimento
(elevada determinação para formar um órgão específico) podem falhar na alteração
dessa via para assumir outra. Um estudo clássico sobre determinação celular foi
apresentado por Mary Tran Thanh Van ao demonstrar que explantes epidérmicos de
pedúnculo floral de tabaco tendem a continuar formando flores in vitro (TRAN THANH
VAN, 1973). De modo geral, pode-se dizer que, quanto maior for à determinação de um
explante para uma via de desenvolvimento (por exemplo, a formação de raízes) menor
será a competência para formar outro tipo de órgão (por exemplo, gemas caulinares).
Um exemplo de tecido com baixa determinação e elevada competência tanto para
formação de raízes quanto de gemas caulinares é o calo. O calo é considerado um
tecido pouco diferenciado, podendo ser induzido, tornando-se determinado e,
finalmente sofrer diferenciação para formar gemas caulinares ou raízes, conforme o
balanço hormonal aplicado (SKOOG; MILLER, 1957). Tanto a aquisição de
competência. quanto a determinação são reflexos da expressão diferencial de genes
envolvidos nos processos de desenvolvimento. Resta saber, portanto, que tipo de
genes seriam esses.
Yasutani e colaboradores (1994) isolaram mutantes sensíveis à alta temperatura
e defectivos na rediferenciação caulinar (srd 1-3) em Arabidopsis, baseando-se no
defeito na via de regeneração de caule ou raiz em cultura de tecidos (YASUTANI et al.,
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1994). Mais tarde, Sugiyama e colaboradores (1998) determinaram o estágio em que as
mutações bloqueavam a regeneração caulinar ou radicular usando uma série de
experimentos variando a temperatura. Baseado em seus resultados, eles propuseram
que sdr2 e sdr3 interferem no evento durante a fase de aquisição de competência. Eles
argumentaram que a competência para formar um órgão, caule ou raiz, é
seqüencialmente adquirida. Primeiro, a competência para formar raízes é adquirida e
somente depois a competência para formar caule. O mutante sdr2 age precocemente,
bloqueando o desenvolvimento de ambos, raízes e caules. Por outro lado, o mutante
sdr3 age mais tarde durante a mesma fase, especificamente bloqueando o
desenvolvimento de caules e não de raízes (SUGIYAMA, 1999).
Mutantes em Arabidopsis com maior capacidade de regeneração em cultura de
tecidos são mais competentes para responder a sinais hormonais. O mutante ire1
(increased organ regeneration 1) é supersensível à citocinina, apresenta precocidade
no desenvolvimento do hipocótilo e na expansão dos cotilédones, e alta capacidade de
regeneração in vitro, mesmo em concentrações muito pequenas de citocininas (CARY
et al., 2001). O gene IRE é um regulador negativo da aquisição de competência, que
reprime o programa de regeneração de gemas caulinares e raízes. Como a mutação
desse gene implica na perda de função, não há mais a regulação negativa da aquisição
de competência, fazendo com que o mutante tenha maior capacidade de regeneração
em comparação com o tipo selvagem.
No esquema de regeneração proposto por Christianson e Warnick (1988) (Figura
1), os genes de sensibilidade hormonal estariam atuando na desdiferenciação do
explante e após a aquisição de competência, no processo de indução. Os genes de
metabolismo hormonal atuariam nos mesmos pontos, induzindo a biossíntese de
auxinas e citocininas. E os genes homeóticos, que controlam a formação dos órgãos
estariam atuando na determinação, diferenciação e regeneração do explante. Plantas
que superexpressam o gene KNOTTED possuem elevados níveis de citocininas e
reduzido nível endógeno de giberelina (KUSABA et al., 1998). O gene KNOTTED
codifica uma proteína que atua como um fator de transcrição importante para a
manutenção do estado meristemático das células. A expressão ectópica de homólogos
do KNOTTED afeta o desenvolvimento de folhas e flores.
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Figura 1 - Modelo de Christianson e Warnick (1985, 1988) a esquerda. Reinterpretação da hipótese proposta por
Christianson e Warnick (1988) para o entendimento da competência organogenética. Os genes de
sensibilidade seriam aqueles envolvidos na percepção (codificação de receptores) e transdução do sinal
para auxinas (AIA, 2,4D) e citocininas (Cks). Os genes de metabolismo hormonal (que codificam enzimas
de biossíntese e/ou degradação de hormônios) são os responsáveis pelo estabelecimento de um balanço
hormonal endógeno necessário para a regeneração. Genes homeóticos controlam a formação de órgãos
e, portanto, podem estar associados à regeneração de novas gemas caulinares ou raízes. A expressão
desfavorável de qualquer uma dessas classes de genes seria suficiente para impedir a regeneração de
um determinado explante (Modificado de PERES, 2002)

Como visto acima, a regeneração de um explante depende tanto da sensibilidade
quanto do metabolismo para uma determinada classe hormonal. Desse modo, genes
associados à capacidade de regeneração poderiam ser os próprios genes que
codificam componentes da via de transdução de sinal ou as enzimas do metabolismo
hormonal. Além disso, para que um tecido se diferencie em um determinado órgão, fazse necessário que ele possua a capacidade de expressão dos chamados genes
mestres, que coordenam a expressão dos vários genes que serão requeridos durante a
organogênese. Nesse sentido, explantes que falham em formar um determinado órgão
in vitro, por estarem determinados, podem ter perdido a capacidade de expressão de
genes mestres durante um processo intenso de diferenciação sofrido anteriormente. Um
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exemplo de gene mestre que pode estar relacionado com a capacidade de regeneração
é KNOTTED1 (SMITH et al., 1995), o qual se expressa em caules, mas não em
explantes radiculares. O gene KNOTTED1 é considerado um gene homeótico, uma
classe de genes que, ao sofrerem mutação, podem provocar a formação de órgãos em
locais não convencionais.
Existem ainda outros genes regulatórios, como ESR1, WUSCHEL/CLAVATA,
STM e possivelmente Rg1. O gene ESR1 atua no processo de indução (BANNO et al.,
2001). O sistema WUSCHEL/CLAVATA e também STM devem atuar na fase da
copetência, já que mantém células indiferenciadas (não comprometidas) em tecidos
meristemáticos, e, portanto competentes para assumirem diferentes vias de
desenvolvimento (FLETCHER; MEYEROWITZ, 2000).
2.1.2 Formação e organização dos meristemas
A formação do corpo dos vegetais é estabelecida durante a embriogênese, com
o desenvolvimento do eixo apical-basal definindo um meristema apical caulinar numa
extremidade e meristema apical radicular na outra. Entretanto, esta simples
organização bipolar é somente o ponto inicial da diversidade da estrutura pósembriônica (MCSTEEN; LEYSER, 2005).
Por meio das atividades desses meristemas, as plantas realizam um
desenvolvimento pós-embrionário, ou seja, continuam formando órgãos (caules, raízes,
folhas, flores e frutos) ao longo de todo o seu ciclo de vida. Esse tipo de
desenvolvimento constitui uma estratégia para que os vegetais possam se adaptar às
variações no ambiente, já que são organismos sésseis e, portanto, não podem utilizar a
locomoção para buscar ambientes favoráveis. Assim, quando um vegetal encontra uma
condição desfavorável (por exemplo: falta de luz) ele pode lançar mão de seu
desenvolvimento flexível para formar novos órgãos (por exemplo: ramos e folhas) na
direção em que sua sobrevivência e reprodução fiquem garantidas (BARTON, 2001).
A complexidade de formas depende do estabelecimento de um novo eixo para
crescimento, durante a produção de meristemas secundários, o qual pode recapitular
ou derivar a partir do desenvolvimento dos meristemas primários. Apesar de diversos
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destinos dos meristemas secundários, a planta como um todo consiste numa série de
módulos similares produzidos a partir dos meristemas (MCSTEEN; LEYSER, 2005). O
tempo e freqüência com que os meristemas produzem cada módulo, incluindo a
produção de um novo meristema, são regulados por processos genéticos, pelo estágio
de desenvolvimento e pelo ambiente no qual a planta cresce. Essa integração de
fatores em cada módulo garante plasticidade aos vegetais (BARTON, 2001; CARY et
al., 2001).
Meristemas são compostos por células pequenas e isodiamétricas com
características embrionárias. Sucessivas divisões garantem novas células a partir dos
centros organizadores, e estas funcionam como precursores na iniciação de novos
órgãos e tecidos assegurando a formação e a manutenção do corpo de um vegetal.
Tanto em plantas quanto em animais, a decisão de uma célula se manter inicial ou
diferenciar depende de sinais intercelulares que são avaliados em regiões definidas do
tecido (VEIT, 2004). Sinais celulares mantêm a organização da estrutura do meristema
e este depende tanto do ajuste da expressão gênica quanto da posição da célula
envolvida.
O destino das células do meristema é controlado por diferentes genes
regulatórios. Como exemplo temos WUSCHEL (WUS), o qual é expresso nos centros
organizadores do meristema, sendo requerido na manutenção das células iniciais. As
células iniciais são marcadas pela expressão do CLAVATA (CLV3), o qual faz parte do
mecanismo que controla seu número. A diferenciação das células iniciais e seus
descendentes diretos são inibidos por uma classe de genes homeobox KNOTTED-1 like
(KNOX), da qual faz parte SHOOTMERISTMELESS (STM). A iniciação de órgãos na
periferia do meristema é marcada pela baixa regulação doa genes KNOX e ativação de
genes com funções antagônicas do meristema (BARTON, 2001).

2.1.2.1 KNOX e o desenvolvimento de brotos
Como descrito anteriormente, a formação dos vegetais depende da atividade
contínua dos meristemas que produzem órgãos ao longo da vida da planta. Durante o
processo de embriogênese em plantas superiores temos a formação de dois
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meristemas apicais, caulinar e radicular. Esses meristemas darão origem a todos os
órgãos acima e abaixo no processo de formação da planta adulta. Folhas formadas das
células iniciais ao lado do meristema apical caulinar sofrem uma transição fundamental,
de células indeterminadas para determinadas e essas serão recrutadas para dentro da
folha. Para o meristema apical caulinar manter sua função indeterminada ao longo da
vida de uma planta, é essencial que células recrutadas dos órgãos laterais
constantemente sejam repostas. Os fatores de transcrição KNOX estão na lista de
proteínas requeridas para manter, e possivelmente estabelecer, o meristema apical
caulinar. KNOTTED1 (KN1) define a primeira família de gene homeobox isolado em
plantas, e foi identificado em mutantes de milho que produziram ''nós”, ou tecidos
indeterminados na folha (VOLLBRECHT et al., 1991).
Genes KNOX desempenham papel principal na regulação de rotas de
desenvolvimento. Em Arabidopsis, genes KNOX são expressados no interior do
meristema apical caulinar tanto para plantas monocotilédoneas quanto dicotiledôneas
(JACKSON et al. 1994). A perda da função de KN1 no milho ou do gene
SHOOTMERISTEMLESS (STM) em Arabidopsis resulta na falha da manutenção do
meristema apical caulinar. A sequência genômica de Arabidopsis contém quatro genes
KNOX de classe I: STM, BREVIPEDICELLUS (BP), KN1-like em Arabidopsis Thaliana 2
(KNAT2) e KNAT6. Mutantes bp têm reduzido tamanho do pedicelo e perda da
dominância apical. Análises genéticas demonstraram que BP age redundantemente
com STM para manter o meristema apical caulinar, no entanto, a perda de função
KNAT2 não tem nenhum efeito visível (HAY et al. 2004). Mutações em KNAT6 já estão
descritas, mas sua grande similaridade com a seqüência KNAT2 levanta a possibilidade
de que o dois genes agem redundantemente.
A expressão do gene KNOX do tipo STM é essencial para a formação do
meristema apical caulinar e para a função meristemática na planta em crescimento. O
STM é expresso no domo apical do meristema vegetativo, exceto nos primórdios
foliares em desenvolvimento. Os genes KNAT1 e KNAT2 também são expressos no
meristema apical de Arabidopsis e participam da manutenção de células meristemáticas
em um estado indiferenciado (BARTON, 2001).
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A baixa regulação da expressão de KNOX nas células que darão origem as
folhas a partir de dentro do meristema marca a mudança do destino das células que
precisam se diferenciar para formar esse órgão (HAY et al., 2004). Uma vez que as
células dividem-se ativamente nos estágios iniciais do desenvolvimento dos primórdios
foliares e florais, o STM não é mais necessário para a divisão celular. Mais exatamente,
KN1, STM e seus homólogos funcionais mantêm a identidade meristemática pela
supressão da diferenciação. Um outro gene, AS1 promove o desenvolvimento foliar e é
expresso nos primórdios e folhas jovens de Arabidopsis (BYRNE et al., 2000). O STM
reprime a expressão de AS1, enquanto este, por sua vez reprime a expressão de
KNAT1 nos primórdios foliares em desenvolvimento (ORI, et al., 2000).
Há dois mecanismos para reprimir a expressão de KNOX e permitir a
diferenciação de folhas de Arabidopsis. Os fatores de transcrição do tipo myb
ASYMMETRIC LEAVES1 (AS1) e AS2, os quais são membros da família LATERAL
ORGAN
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reguladores

transcriptional,

agem
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heterodimero para reprimir a expressão de BP, KNAT2 e KNAT6 na folha (ORI et al.
2000). A atividade de um fator de transcrição putativo da família YABBY também
contribui para exclusão da expressão de STM e BP nas folhas. AS1/2 também possuem
papéis na polaridade especifica dorsoventral da folha (KUMARAN et al., 2002).
Também existe interação negativa entre STM e AS1/2 de tal modo que a expressão de
AS1/2 é excluida do meristema.
Outros elementos envolvidos na função dos fatores de transcrição do tipo KNOX,
durante o desenvolvimento das plantas, são os genes de biossíntese de alguns
hormônios. Esta idéia baseia-se nos níveis alterados de hormônio observados em
plantas que superexpressam genes do tipo KNOX (KUSABA et al., 1998). Embora não
seja bem conhecido como os hormônios mediam esta atividade de KNOX,
descreveremos resumidamente as interações entre os fatores de transcrição KNOX e
os hormônios citocinina e gibereleina nos processos de desenvolvimento do meristema
caulinar e das folhas.
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2.1.2.2 KNOX e citocininas
A primeira tentativa de ligação entre hormônios e proteínas KNOX surgiu a partir
de observações de plantas com superexpressão de ipt, que codifica enzima
isopenteniltransferase da biossíntese da citocinina. Plantas que superexpressam ipt
possuem fenótipos muito semelhante a superexpressão de KNOX incluindo formação
adventícia do meristema caulinar nas folhas (ESTRUCH et al., 1991; SINHA et al.,
1993). Mais tarde, foi demonstrado que plantas que superexpressam KNOX contém
elevados níveis de citocinina (KUSABA et al., 1998). Isto sugeriu que um dos papéis
das proteínas KNOX seria ativar a biossíntese da citocinina. Esta hipótese foi testada a
partir da expressão do gene kn1 de milho sob o controle de um promotor de
senescência-induzida, resultando na expressão tardia de KN1 no desenvolvimento da
folha (em senescência) quando a folha não fosse mais competente para desenvolver
meristema caulinar adventício (ORI et al., 1999). Níveis de citocinina em plantas que
superexpressam KN1 foram aumentados até 15 vezes comparado ao controle e as
folhas senesceram mais tarde, semelhante a folhas de plantas que superexpressam o
gene ipt de biossíntese de citocinina (ORI et al.,1999). Estes resultados sugerem que a
expressão kn1 é suficiente para induzir a biossíntese de citocinina no desenvolvimento
de folhas maduras.
O modo pelo qual KN1 ativa os níveis de citocinina agora pode ser investigado a
partir de genes de biossíntese e catabolismo que recentemente foram identificados,
assim como um número de receptores de citocinina e componentes de transdução
sinal, a qual é semelhantes a via de dois componentes de procariotos. A análise da
expressão destes genes em background alterados de KNOX e a caraterização das
interações genéticas entre componentes da sinalização da citocinina e mutantes KNOX,
revelará a extensão na qual a citocinina media a função de KNOX. Uma interessante
ligação entre citocinina e KNOX é que essa expressão ectópica de ipt resulta no
aumento da acumulação de transcristos de BP e STM (RUPP et al., 1999). Uma
interpretação destes resultados é que a citocinina não age somente antes, mas também
depois dos genes KNOX, de tal modo que uma realimentação é estabelecida entre
citocinina e expressão KNOX. Alternativamente, como redução de citocinina resulta
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num menor meristema apical caulinar (WERNER et al., 2003; HAY et al., 2004), é
possível que a expressão ectópica de ipt leve a um aumento no meristema apical
caulinar,

assim

aumentando

proporcionalmente

a

quantidade

de

transcritos

meristemáticos detectados.

2.1.2.3 KNOX e giberelinas
A ligação entre a giberelina (GA) e KNOX foi demonstrada numa série de
trabalhos que relataram a superexpressão dos genes KNOX em arroz e tabaco, a qual
é seguida da diminuição dos níveis de GA (SAKAMOTO et al. 2001; KUSSABA et al.
1998).
Dois recentes estudos com evidências bioquímica e genética mostraram que a
repressão de genes de biossíntese de GA, como por exemplo o gene para a GA 20oxidase, é um importante componente da ação de KNOX tanto para o meristema apical
caulinar quanto na expressão ectópica em folhas (SAKAMOTO et al., 2001; HAY et al.,
2002, 2004). Além disso, a sinalização constitutiva de GA aumentou nos fenótipos stm,
resultando em plantas com caules pequenos que não conseguem formar um meristema
(HAY et al., 2004). Em mutantes stm, AtGA20ox1 foi expressado em níveis altos no
domínio normal de STM, reforçando a idéia de que STM exclue a biossíntese de GA no
meristema apical caulinar e que a redução de GA é favorável para atividade
meristemática (HAY et al., 2002).
Essas observações sugerem que altos níveis de GA podem promover a
diferenciação das células meristemáticas em novas folhas, diminuindo a população de
células com potencial para formar mais folhas ou folhas mais recortadas. GA é
conhecido por promover divisões transversais da célula e expansão longitudinal da
mesma, bem como ocorre na diferenciacão das células da folha, a partir da
reorientação de componentes do citoesqueleto. Assim, baixos níveis de GA podem
permitir divisão padrão da célula no corpo do meristema apical caulinar, enquanto que
altos níveis de GA induzem a um rearranjo das divisões celulares a favor do
crescimento determinado da folha (HAY et al., 2002).
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Uma relação antagônica semelhante existente entre o gene KNOX TKN2 e o
gene LeGA20ox1 nas folhas de tomateiro que expressam genes KNOX. Os mutantes
Mouse ears (Me) e Curl, os quais superexpressam TKN2 e possuem folhas bastante
recortadas, possuem um reduzido número de transcritos para LeGA20ox1 (HAY et al.,
2002). Por outro lado, tanto a aplicação de GA (GRAY, 1957) quanto a sinalização
constitutiva de GA no mutante procera reprimem o nível de recortes nas folhas de
tomateiro (Figura 9D). Assim, a interação GA e KNOX pode ser um componente de um
módulo que controla o desenvolvimento indeterminado. Este módulo funciona mantendo
o meristema apical caulinar para muitas espécies e também regula o formato da folha
de certas espécies.

2.1.3 Ramificação caulinar
Durante o desenvolvimento vegetal, o processo de ramificação é de fundamental
importância para elaboração de um padrão específico na morfologia da raiz, do caule e
inflorescência da espécie (SCHMITZ; THERES, 1999). A mudança da arquitetura da
parte aérea de uma planta tem sido o ponto central no processo de domesticação dos
vegetais (WARD; LEYSER, 2004).
A ramificação caulinar é o processo em que brotos axilares, localizado nas axilas
da folha, desenvolvem e formam novos ramos ou flores. O meristema axilar tem o
mesmo potencial de desenvolvimento do meristema apical caulinar primário, e, portanto
cada um pode formar um caule secundário inteiro, consistindo num módulo similar, ou
permanecer dormente.
A atividade dos meristemas axilares pode ser regulada por mudanças
ambientais, como o nível e a qualidade da luz (CLINE, 1996) e a disponibilidade de
nutrientes (CLINE, 1991), sendo esses processos principalmente mediados por
hormônios (WARD; LEYSER, 2004; ONGANO, LEYSER, 2008).
As pricipais classes hormonais relacionadas ao processo de ramificação são
auxina, citocinina e um novo hormônio derivado de carotenóide, cuja molécula ainda
não foi isolada, mas sua existência é sustentada pela análise de uma série de mutantes
em Arabidopsis, ervilha, e petúnia (BEVERIDGE, 2000; BOOKER et al., 2005; SIMONS
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et al., 2007; ONGARO; LEYSER, 2008). Como os mutantes apresentam aumento na
ramificação caulinar, postula-se que o novo hormônio seja um inibidor da ramificação
caulinar.
A auxina tem sido estudada por mais de setenta anos, sendo relacionada à
regulação da chamada dominância apical, um processo que, em última análise,
influencia o padrão de ramificação caulinar. Ficou conhecido que o ápice da planta inibe
o desenvolvimento do broto axilar e que, de alguma maneira, quando o ápice é
removido, brotos axilares que estavam dormentes são ativados (THIMANN; SKOOG,
1934; LEYSER, 2003). A primeira experiência que ligou este fenômeno com auxina foi
executado por Thimann e Skoog (1934). Eles mostraram que auxina aplicada no ápice
de uma planta decapitada recupera a função do ápice retirado, prevenindo o
desenvolvimento do broto. Desde Thimann e Skoog, muitos pesquisadores têm
contribuído ao entendimento de como auxina reprime o desenvolvimento do broto e
controla a ramificação caulinar (LEYSER, 2003, 2005, 2008).
O ácido indol-3-acético (IAA) é o tipo de auxina mais abundante em plantas,
sintetizado abundantemente no ápice caulinar e folhas jovens em expansão (LJUNG et
al., 2001). Deste modo, a remoção do ápice caulinar retira a mais importante fonte de
auxina. A auxina é deslocada para parte basal do caule (transporte basípeto) através do
transporte polar ativo via parênquima vascular (BLAKESLEE et al., 2005). Várias
famílias de proteína estão envolvidas no transporte ativo da auxina, tais como os
facilitadores de influxo AUXIN-RESISTANT1(AUX1) e LIKE-AUX (LAX) (PARRY et al.,
2004), os carreadores de efluxo da auxina p-glicoproteina (PGP) (GEISLER; MURPHY,
2006), e os carreadores de efluxo de auxina PIN-FORMED (PIN) (PAPONOV et al.,
2005).
Em Arabidopsis, PIN1 parece ser particularmente importante para o transporte
polar de auxina, desde que a perda de função deste único gene resulta numa redução
substancial do transporte (OKADA et al., 1991). Coerentemente com este papel, a
proteína PIN1 encontram-se na membrana plasmática na base de células do
parênquima do xilema (GALWEILER et al., 1998).
Contudo, a explicação acima não contempla a constatação de que o efeito
inibitório da auxina, vinda do ápice ou quando aplicada, pode ser revertido pela
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aplicação de citocininas diretamente sobre as gemas laterais (CLINE, 1991). Ao
contrário da ação indireta e inibitória da auxina, as citocininas promovem diretamente o
crescimento do broto lateral (SACHS; THIMANN, 1967; ESMERIL et al., 1998 ).Três
diferentes

citocininas

são

as

mais

abundantes

em

plantas

superiores:

isopenteniladenina (iP), zeatina (Z), e dihidrozeatina (DZ). As citocininas são
sintetizadas tanto nas raízes quanto no ápice caulinar (CHEN et al., 1985; PERES et al.,
1997) e podem se mover acropetalmente na planta via xilema, devido a transpiração.
Mutantes hormonais e com alterações no desenvolvimento têm possibilitado o
entendimento da regulação do processo de ramificação caulinar. Mutantes afetando a
ramificação caulinar são conhecidos como more axillary growth (max1, max2, max3, e
max4) em Arabidopsis; ramous (rms1, rms2, rms3, rms4, e rms5) em ervilha e
decreased apical dominance (dad1, dad2, e dad3) em petúnia (BEVERIDGE et al.,
1994, 1996, 1997; NAPOLI, 1996; MORRIS et al., 2001; STIRNBERG et al., 2002;
BOOKER et al., 2004, 2005; SOREFAN et al., 2003; SNOWDEN et al., 2007). A perda
de função em qualquer destes loci aumenta a ramificação caulinar comparado com o
tipo selvagem (WT). Além disso, alguns mutantes, incluindo rms1, rms5, dad1, dad3,
max1, max3, podem ter recuperado o fenótipo do selvagem se enxertado sobre este.
Isso sugere que eles codificam um inibidor transmitido por enxertia (NAPOLI, 1996;
MORRIS et al., 2001; SOREFAN et al., 2003; SIMONS et al., 2007).
Em Arabidopsis, análise de duplo mutante e experimentos com enxertia
recíproca com mutantes max1, max2, max3, e max4 demonstraram que os quatro
genes agem numa mesma via, sendo MAX1, MAX3, e MAX4 necessários para a
produção de um novo hormônio, e MAX2 envolvido na transdução de sinal (BOOKER et
al., 2005). Os resultados da enxertia recíproca sugeriram que MAX1 age intermediando
o composto móvel, e encontra-se depois de MAX3 e MAX4, que são previstos sendo
substratos imóveis.
A análise molecular dos genes de MAX permitiu uma demonstração da ortologia
entre alguns membros de MAX, RMS, e as famílias de gene DAD. Especificamente,
MAX4, RMS1, e DAD1 são ortólogos (SOREFAN et al., 2003; FOO et al., 2005;
SNOWDEN et al., 2005), como são MAX3, RMS5 (JOHNSON et al., 2006), e
possivelmente DAD3 (SIMONS et al., 2007). MAX2 é ortólogo a RMS4 (JOHNSON et

31

al., 2006), mas além disto em ervilha existe um segundo gene, RMS3, previsto com
ação na transdução de sinal do novo hormônio (BEVERIDGE et al., 1996). Em petúnia,
o mutante previsto como sendo na transdução de sinal, dad2, não afeta o homólogo
MAX2/RMS4 (SIMONS et al., 2007), e portanto uma possível hipótese é que seja
ortólogo a RMS3. Até aqui não existe mutações para ervilha e nem em petúnia
homólogas a MAX1 e nenhum mutante em Arabidopsis ramificado que possa ser
equivalente a rms3 e dad2. Recentemente, mutantes em arroz ortólogo a MAX3/RMS5
e MAX2/RSM4 foram descrito como resultado do aumento da ramificação (ZOU et al.,
2006), sugerindo que a via seja amplamente conservada, ao menos em angiospermas.

2.1.3.1 Interações entre auxina e citocinina na ramificação caulinar
O mecanismo indireto de ação da auxina contrasta com os efeitos diretos da
citocinina no desenvolvimento do broto. Interessantemente, existe uma grande
evidência de que a auxina possa regular a biossíntese de citocinina. A aplicação de
auxina reduz rapidamente a biossíntese de citocinina através do fluxo de
isopenteniladenosina 5-monofosfato (NORDSTROM et al., 2004). Este efeito da auxina
parece ser mediado pela via de transdução de sinal da auxina envolvendo TIR1, o
receptor de auxina, e AXR1 (LEYSER, 2006). Por exemplo, o efeito exógeno da auxina
na síntese de citocinina é reduzido em mutantes com perda de função para o gene
AXR1 (NORDSTROM et al., 2004). Esta via da sinalização da auxina também é
requerida na inibição da ramificação. Os mesmos mutantes axr1 têm a ramificação
aumentada e seus brotos axilares são resistentes aos efeitos inibitórios da auxina apical
(STIRNBERG et al., 1999). Usando promotores em tecidos-específicos e experimentos
de enxertia, foi possível demonstrar que o principal local de ação de AXR1 na inibição
de brotos é o parênquima do xilema e/ou esclerênquima interfascicular no caule
(BOOKER et al., 2003). Estes tecidos incluem o principal local do transporte polar da
auxina no caule (BLAKESLEE et al., 2005), sugerindo que níveis de auxina no
transporte polar são controlados por esta via e pode ser a saída para modulação da
síntese de citocinina na regulação do desenvolvimento do broto (ONGARO;
LEYSER,2008).
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Coerente com este modelo, várias linhas de evidência sugerem que a auxina
derivada do ápice afeta a síntese de citocinina tanto nas gemas axilares quanto na raiz,
e que o nível de citocinina destas fontes corresponde com a atividade do broto. Por
exemplo, em ervilha, foi descrito que auxina reduz a síntese de citocinina por reprimir a
expressão dos genes que codificam a enzima isopentenil-fosfato adenosina-transferase
(IPT) no caule (TANAKA et al., 2006). Em experimentos com ervilha e feijão, após a
decapitação do ápice, os níveis de citocinina exportadas das raízes aumentaram, mas
estes podem ser restaurados aos níveis encontrados em plantas intactas a partir da
aplicação de auxina no caule decapitado (BANGERTH, 1994; BANGERTH et al., 2000).
Com base nestes dados sugere-se que um mecanismo mediado pela auxina
para inibição do broto seja através da inibição da síntese de citocinina, limitando o nível
endógeno da citocinina no broto e consequentemente reduzindo o desenvolvimento
deste. Consistente com essa idéia, suplementação de citocinina nas raízes, a qual sobe
para os caules através da transpiração, pode liberar brotos em Arabidopsis, apesar da
inibição imposta pela auxina apical (CHATFIELD et al., 2000).

2.1.3.2 Auxina e o novo hormônio na ramificação caulinar
Uma íntima conexão entre a via de MAX em Arabidopsis e auxina foi proposta.
Primeiramente, constatou-se que o mutante max têm brotos resistentes aos efeitos
inibitórios da auxina apical (SOREFAN et al., 2003; BENNETT et al., 2006), sugerindo
que esta via seja exigida para total inibição do broto mediada pela auxina. Além disso,
existe grande evidência de que a via MAX age a partir da regulação da capacidade do
transporte da auxina no caule principal. Isto foi descoberto em parte pela modulação
dos níveis de carreadores de efluxo da auxina PIN (BENNETT et al., 2006). Em
mutantes max, existe um acúmulo de proteína PIN1 e os transcritos de outros
transportadores de auxina também têm sido apresentados como sendo altamente
regulados (LAZAR; GOODMAN, 2006). Isto resulta no aumento da capacidade do
transporte de auxina no caule destes mutantes (BENNETT et al., 2006). O aumento na
capacidade do transporte aparentemente causa o aumento da ramificação do caule. Se
níveis do transporte de auxina em max são reduzidos de volta ao do selvagem, seja
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quimicamente com inibidores farmacológicos do transporte ou geneticamente através
de duplos mutantes com pin1, o fenótipo não ramificado característico do tipo selvagem
é recuperado.
Estes resultados ligam o maior transporte de auxina a maior ramificação caulinar.
Este paradoxo pode ser resolvido a partir do modelo proposto em que o meristema
apical no caule compete para capacidade limitada do transporte de auxina no caule. As
suposições do modelo são que a ativação do meristema apical caulinar precisa ser hábil
para exportar auxina, e que existe uma grande limitação para auxina no caule principal
de Arabidopsis. A primeira suposição basea-se numa forte correlação entre atividade do
broto e exportação da auxina a partir do broto que já é conhecida há muitos anos (LI;
BANGERTH, 1994). Interessantemente, resultados mais recentes sobre o papel da
auxina no padrão da iniciação da folha a partir do ápice caulinar (REINHARDT et al.,
2003) sugere uma explicação do porquê a exportação da auxina pode ser necessária
para função do meristema. As folhas são iniciadas no meristema no ponto de
convergência de orientação de proteína PIN na camada de célula da epiderme,
sugerindo movimento da auxina em direção ao local de iniciação de folha. Como a folha
é específica, expressão adicional de PIN é observada nas camadas sub-epidérmicas
sugerindo a internalização da auxina. Este domínio de expressão de PIN destinará o
futuro da vascularização foliar. É possível que esta internalização da auxina seja exigida
para continuação da atividade do meristema e isso, de volta, exige suficiente
capacidade de transporte da auxina no caule principal para estabelecimento e
manutenção. Completando a hipótese, isso em Arabidopsis, temos que a capacidade
do transporte da auxina no caule para tipo o selvagem é limitada e a partir da análise
dos mutantes max, notou-se que o aumento da capacidade do transporte é
acompanhado pelo aumento da ramificação (BENNETT et al., 2006).
Assim, este modelo sugere um segundo modo de ação da auxina derivada do
ápice caulinar na inibição do desenvolvimento do broto que conta com a competição da
limitada capacidade de transporte de auxina no caule principal. Para o selvagem, a
capacidade de transporte de auxina (por exemplo, níveis de proteína PIN) no caule
principal é limitado, sendo que as PIN tornam-se rapidamente ocupadas pela auxina
derivada do ápice. Desse modo, novas fontes de auxina, por exemplo, meritesma axilar,

34

não conseguem estabelecer uma via de transporte de auxina fora no caule principal. Ao
contrário, nos mutantes max, PINs e outros componentes que transportam auxina são
acumulados e a capacidade de transporte de auxina no caule não é saturada,
permitindo que a maioria dos brotos axilares exportem auxina para caule e
desenvolvam novos ramos. Este modo adicional de ação da auxina é diferente do
descrito anteriormente em que se propôs que o papel da auxina é regular a produção
de citocinina em uma via dependente de AXR1. A independência destas duas vias é
apoiada pela observação de que a capacidade de transporte de auxina nos mutantes
axr1 não é diferente do tipo selvagem, e pelo fato de duplos mutantes max axr1
apresetarem fenótipo aditivo, com menor número de ramos e maior resposta dos brotos
a auxina (BENNETT et al., 2006).

2.1.3.3 A via MAX e citocinina
Em ervilha, existe excelente evidência de que a via RMS regula níveis de
citocinina por um sinal de realimentação que pode mover do ápice para as raízes (FOO
et al., 2007). O transporte de citocinina pelo xilema é significativamente baixo nos
mutantes rms1, rms3, rms4 e rms5. Este efeito pode ser mediado pelo caule, porque
quando seções de rms4 ou rms3 são enxertadas sobre raízes do selvagem, este baixo
transporte de citocinina no xilema a partir da raiz ainda é observado (BEVERIDGE,
2000). Recentemente, foi demonstrado que um nível semelhantemente reduzido de
citocinina está presente no xilema de mutantes max (FOO et al., 2007).
Interessantemente, no mutante rms2 os níveis de citocinina do xilema são normais ou
levemente elevados, quando comparado com tipo selvagem. Isto levou à proposta de
que o gene RMS2 é exigido de alguma maneira para a ação do sinal de realimentação
(BEVERIDGE et al., 1997; BEVERIDGE, 2000; FOO et al., 2007). A idéia de um sinal
de realimentação movendo-se basipetalmente que exige RMS2 para sua ação é
apoiada pela análise da expressão dos genes RMS1 e RMS5 em outros backgrounds
de mutantes rms (FOO et al., 2005; JOHNSON et al., 2006). Estes genes são
grandemente regulados em todos os outros backgrounds de rms exceto rms2, onde
níveis de RMS1 e transcritos RMS5 são reduzidos.
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2.1.3.4 A natureza do sinal de realimentação
Os parágrafos anteriores detalharam o sistema RMS em ervilha deixando claro a
existência de um sinal móvel de realimentação no sentido basípeto que regula tanto os
níveis de citocinina no xilema quanto a abundância de transcritos de RMS1 e RMS5. É
possível que este sinal seja móvel, mas uma hipótese alternativa é que este sinal é, de
fato, auxina. Nesta hipótese, o gene RMS2 teria de ser predito para estar envolvido na
transdução de sinal da auxina em alguma via, tal esse candidato ortólogo em
Arabidopsis incluiria AXR1, etc. Certamente existe aí semelhanças entre as
propriedades do sinal de realimentação e auxina, e entre o fenótipo e comportamento
genético dos mutantes rms2 e axr1.
Se o sinal de realimentação for auxina, então o controle hormonal em questão
talvez assemelhe-se ao modelo proposto por Ongaro e Leyser (2008), onde a auxina
produzida no ápice caulinar primário é transportada para baixo via transporte polar. No
caule, isto tem dois efeitos distintos: um é a inibição da biossíntese de citocinina via
AXR1/AFB, e da ocupação limitada da capacidade de transporte de auxina, prevenindo
o estabelecimento da exportação de auxina a partir dos meristemas axilares dormentes.
Em mutantes rms1/dad1/max4, a perda do inibidor móvel desconhecido resulta no
aumento da capacidade do transporte de auxina no caule principal, permitindo a
exportação da auxina dos brotos. Isto resulta no aumento do desenvolvimento do broto
e no aumento do transporte polar de auxina. O aumento do transporte polar de auxina
poderia levar a várias conseqüências. Primeiramente, resultaria numa diminuição da
síntese de citocinina, e por consequinte resultaria na maior regulação da expressão de
RMS1/DAD1/MAX4; ambos efeitos preditos do sinal de realimentação. No mutante
axr1, a resposta a auxina é reduzida, de modo que níveis de citocinina são elevados, e
auxina não é suficiente para aumentar a regulação de MAX4. Os efeitos da ramificação
e da resposta do broto a auxina são aditivos para os mutantes max (BENNETT et al.,
2006). Estes resultados são semelhantes aos observados para o mutante rms2
(BEVERIDGE et al., 1997; FOO et al., 2005, 2007).
Vários argumentos contra o sinal de realimentação ser a auxina foram
levantados. Um deles é o fato de rms2, envolvido na perda da regulação da

36

realimentação, ter altos níveis de IAA comparado a outros mutantes rms (BEVERIDGE
et al., 1996; MORRIS et al., 2001). No entanto, se rms2 é um mutante na sinalização da
auxina, como axr1, esta característica seria esperada. Além disso, os níveis de auxina
medidos nos demais mutantes rms são próximo ao do selvagem (BEVERIDGE, 2000).
Os índices do transporte de auxina não são afetados nos mutantes rms nem de max,
mas a capacidade parece ser afetada em ambos (BEVERIDGE, 2000; BENNETT et al.,
2006). No entanto, em axr1 e rms2 a capacidade de transporte é semelhante ao
selvagem. Vale mencionar que uma das diferenças entre mutantes axr1 e rms2 é que a
ramificação caulinar na parte aérea de rms2 é recuperada quando enxertado sobre as
raízes do selvagem (MORRIS et al., 2001), o que não ocorre em axr1 (BOOKER et al.,
2003). Esta diferença, e a aparentemente capacidade de resposta a auxina no mutante
rms2, em alguns ensaios, demonstram que existem diferenças significativas entre os
dois mutantes.

2.2 Objetivos
O objetivo da presente tese foi o estudo funcional do locus de alta capacidade de
regeneração (Rg1) em tomateiro. Para tanto, visamos:
i) obter uma linhagem quase isogênica ao Micro-Tom contendo Rg1,
incorporando a alta capacidade organogenética da espécie S. peruvianum na cultivar
Micro-Tom.
ii) verificar se o fenótipo Rg1 está relacionado com o hormônio citocinina, através
de teste sensibilidade e senescência, além testar se suas características são
transmitidas por enxertia.
iii) testar se Rg1 também afetada a capacidade de formação de outros órgãos,
como raízes em estacas, o que pode sugerir um papel na fase de competência para
regeneração e não na indução.
iv) criar duplos mutantes para verificar a interação de Rg1 com outras classes
hormonais, como auxina, citocinina e giberelina, quanto a várias características
fenotípicas (e. g. desenvolvimento do sistema radicular, padrão de ramificação caulinar
e capacidade de regeneração in vitro). Além disso, verificar se Rg1 é epistático a outras
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mutações não hormonais afetando padrão de ramificação e senescência.

2.3 Material e Métodos
2.3.1 Material vegetal
Genótipos contendo o locus Rg1 foram obtidos a partir do cruzamento entre
Solanum lycopersicum cv Micro-Tom (MT) e a cv MsK, a qual é proveniente do
cruzamento S. lycopersicum x S. peruvianum (KOORNNEEF et al., 1986). Em trabalhos
prévios no Laboratório de Controle Hormonal do Desenvolvimento Vegetal os mutantes
diageotropica, bushy root, lutescent e lateral suppresser (PINO-NUNES, 2005), bem
como procera e gibberellin deficient 3 (CARVALHO, 2007) foram passados, através de
retrocruzamentos sucessivos (introgressão), para a cultivar Micro-Tom (MT). A Tabela 1
traz uma descrição de tais mutantes. Para que todos os genótipos utilizados fossem
quase isogênicos à cv MT, no presente trabalho, o locus Rg1 também foi introgredido
nessa cultivar.

2.3.2 Introgressão do locus Rg1 na cultivar Micro-Tom
No processo de introgressão do locus Rg1, a cv MT foi utilizada como receptora
de pólen em cruzamentos com plantas já de porte reduzido, mas não isogênicas a MT,
contendo o locus Rg1 obtidas previamente (LIMA et al., 2004). O processo de
introgressão consistiu em uma série de retrocruzamentos sucessivos usando MT como
parental recorrente (Figura 2). Os frutos das plantas que contêm o gene Rg1 são
amarelos, efeito de uma mutação recessiva r (yellow flesh), a qual cossegrega com o
locus Rg1, devido à mesma localização no cromossomo 3 (KOORNNEEF et al., 1993).
Essa característica facilitou a triagem do material contendo o locus. Além disso, durante
o processo de introgressão percebeu-se que plantas Rg1 possuem fenótipo ramificado,
o qual também foi utilizado como critério de seleção. Desse modo, a cor do fruto e o
fenótipo ramificado (baixa dominância apical) foram utilizados como marcadores
morfológicos para o locus da alta capacidade de regeneração.

38

Figura 2 – Esquema de introgressão do locus Rg1 na cultivar Micro-Tom

Apesar de Rg1 ser dominante, no processo de introgressão foram realizadas
autofecundações a cada duas gerações de retrocruzamentos para viasualização do
fruto amarelo, o qual é recessivo. Sementes BC4F3 e BC6F3 provenientes,
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respectivamente, de plantas BC4F2 e BC6F2 de fruto amarelo, foram semeadas in vitro
e utilizadas como explantes em testes de regeneração para confirmar presença do
locus Rg1.
2.3.3 Cultivo em casa de vegetação
As plantas foram cultivadas em casa de vegetação, junto ao Departamento de
Ciências Biológicas – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” - USP, Campus
Piracicaba, Estado de São Paulo.
Para germinação das sementes e cultivo das plantas, foi utilizado substrato
contendo Plantmax HT e vermiculita, na proporção 1:1. A cada litro da mistura foram
acrescentados 4 g de calcário dolomítico (Cálcio mais Magnésio) e 1 g de NPK
10.10.10. Um suprimento adicional de nutrientes minerais (NPK) realizado ao 15 dias,
quando as plantas foram transplantadas para vasos individuais.
A semeadura foi feita em vasos e bandejas. Para a semeadura em vasos de 250
mL, cerca de 30 sementes foram superficialmente enterradas no substrato previamente
umedecido. Para a semeadura em bandejas, as sementes foram espalhadas
aleatoriamente sobre o substrato também previamente umedecido, e em seguida elas
foram cobertas com uma fina camada de substrato.
Após 15 dias da semeadura, as plantas foram transplantadas para vasos de 150
mL e colocadas em canaletas com irrigação automatizada, quatro vezes ao dia em
intervalos de três horas.

2.3.4 Cruzamentos
Anteras foram retiradas de flores recém abertas para a obtenção de pólen de
plantas contendo gene Rg1. Utilizou-se uma pinça nº 03 e com sua ponta retirou-se o
pólen pela fenda interna da antera. O pólen aderido à pinça foi transferido para o órgão
reprodutor feminino das plantas receptoras, ou seja, estigma de plantas MT
previamente emasculadas (remoção das anteras das flores). As flores de MT foram
emasculadas quando as sépalas já estavam abertas e as pétalas ainda estavam
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fechadas, garantindo que estigmas dessa flor ainda não tivessem sido autopolinizados.
A polinização cruzada foi realizada de 1 a 2 dais após emasculação, quando os
estigmas apresentavam-se pegajosos.
2.3.5 Coleta e processamento das sementes
A polpa de frutos maduros contendo sementes foi colocada para fermentar
durante 12 h em copos plásticos de 100 mL, sendo adicionada uma pequena quantia de
levedura (Saccharomyces cerevisae) liofilizada, utilizada para panificação (Fermix), e
água até a metade do volume do copo. A fermentação permite a remoção da
mucilagem que envolve as sementes, o que melhora a germinação e previne algumas
doenças transmitidas por sementes (e.g. vírus TMV). As sementes foram então lavadas
em água corrente com auxílio de uma peneira plástica e espalhadas em folha sulfite,
sendo deixadas para secar em bancadas previamente limpas e ambiente ventilado e
sombreado. As sementes secas foram retiradas do papel com auxílio de uma régua e
colocadas em envelopes de papel alumínio e armazenadas em caixas plásticas com
sílica sob refrigeração (7 a 14 ºC).
2.3.6 Testes fisiológicos com plantas Rg1
Sementes da geração BC4F3 (97% MT) contendo Rg1 e o controle MT foram
germinadas em bandejas visando à contagem do número de cotilédones e
posteriormente a realização de testes fisiológicos: senescência foliar, curva de doseresposta a citocinina e auxina, além de enraizamento de estaca.

2.3.6.1 Teste de senescência foliar
As avaliações da senescência foliar basearam-se na mudança da coloração
diária da quarta folha, expandida e bem nutrida, coletadas no sexagésimo quinto dia
após plantio. Os valores SPAD (uma medida indireta da quantidade de clorofila) das
folhas foram obtidos através do aparelho SPAD-502. A primeira análise foi feita com
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folhas destacadas, as quais foram mantidas dentro de um gerbox escuro com papel de
filtro autoclavado e umedecidas com água destilada no período de sete dias. A segunda
análise foi feita em folhas fixas à planta de origem, sem o destacamento, com mesma
idade da análise anterior.

2.3.6.2 Teste de enraizamento de estacas
Plantas com 28 dias de idade foram transformadas em estacas a partir da
remoção do seu sistema radicular, na altura da inserção dos cotilédones, e da retirada
das folhas mais velhas deixando apenas o par de folhas próximo ao ápice caulinar. As
estacas foram colocadas em bandeja com areia grossa lavada e estas foram irrigadas
com solução de Hoagland diluída oito vezes. As bandejas foram mantidas na casa de
vegetação sob regime de luz natural e cobertas com filme PVC para diminuir a
evapotranspiração. Após 10 dias nestas condições, as estacas foram removidas e
contou-se o número de raízes adventícias formadas.

2.3.6.3 Teste de sensibilidade a citocinina
O teste de sensibilidade a citocinina foi realizado com sementes germinadas em
soluções com doses crescentes de duas citocininas: thidiazuron (TDZ) e zeatina (Z). As
sementes foram germinadas dentro de gerbox escuro, sobre papel de filtro umedecido
com diferentes concentrações para cada tipo de citocinina (0; 0,01; 0,1; 1; 10 e 100
µM). Após 10 dias da inoculação das sementes em gerbox, avaliou-se a inibição do
sistema radicular, medindo o comprimento da raiz principal com o auxílio de um
paquímetro e a expansão dos tecidos dos cotilédones, pesando os cotilédones em
balança analítica (4 casas decimais).
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2.3.6.4 Teste sensibilidade à auxina
Para o teste de sensibilidade à auxina foram retirados hipocótilos de plantas Rg1
BC6Fn, MT, dgt e do duplo dgtRg1 com 15 dias, crescidas em casa de vegetação, os
quais foram lavados em água corrente. Os hipocótilos foram seccionados com 12 mm
de comprimento e colocados numa solução contendo diferentes concentrações de AIA
(0; 0.1; 1; 10 e 100 µM) e tampão de Kelly e Bradford (1986) (2.5 mM KH2PO4, 2.5 mM
KCl, 1.0 mM Ca(NO3)2 e pH=5,2). Os hipocótilos foram mantidos nessa solução durante
24 horas, em temperatura ambiente (≈27ºC), no laboratório. Após esse período, os
hipocótilos foram scaneados com resolução de 300 dpi sendo a área das imagens
digitalizadas medidas com auxílio do software QUANT (Fernandes Filho; Liberato,
2001). As mesmas imagens também foram analisadas medindo-se o comprimento dos
hipocótilos, sendo as curvas de dose-resposta equivalentes.
2.3.7 Obtenção de duplos mutantes
A geração F1 foi obtida do cruzamento de mutantes pré-definidos (Tabela 1) com
plantas contendo o gene Rg1. As sementes F1 foram semeadas em vasos (250 mL),
sendo transferidas para vasos pequenos (150 mL) aos 15 dias após semeadura. Após
isso, foram deixadas autofecundarem produzindo sementes F2. Uma das triagens feitas
para os duplos mutantes consistiu na seleção de plantas F2 apresentando fenótipo das
mutações em questão (Tabela 1), a maioria das quais podendo ser observadas ainda
no estágio de plântulas crescidas em bandejas em alta densidade. Posteriormente,
foram selecionadas plantas de fruto amarelo (presença de alelo r), um marcador
recessivo ligado ao alelo dominante Rg1 e que, portanto, indica homozigose para esse
último. Alternativamente, em F2 foram selecionadas plantas com fenótipo somente de
Rg1 e fruto amarelo, indicando sua homozigose. Como as sementes F3 dessas plantas
são todas homozigotas para Rg1 e como a segunda mutação em questão (Tabela 1)
tem que estar em homozigose em pelo menos 25% das plantas F3, buscou se o duplo
mutante analisando as seguintes situações possíveis:
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a) observação de algumas plantas F3 com fenótipo novo devido ao efeito aditivo
(fenótipo intermediário) ou sinergístico (fenótipo intensificado de Rg1) entre a segunda
mutação e Rg1. Nesse caso, essas plantas já seriam observadas na própria geração
F2.
b) todas as plantas F3 continuam apresentando somente o fenótipo Rg1. Nesse
caso, Rg1 seria epistático à segunda mutação em questão.
b) observação de algumas plantas F3 com perda do fenótipo Rg1 e
apresentando fenótipo da segunda mutação, a qual seria epistática a Rg1.

2.3.7.1 Triagem e caracterização dos duplos mutantes

A seleção dos duplos mutantes foi feita utilizando-se marcadores
morfológicos, baseados no fenótipo das plantas (Tabela 1). Para alguns mutantes, foi
possível fazer uma pré-triagem ainda no estágio inicial do desenvolvimento.
A pré-triagem dos duplos mutantes foi realizada na fase de plântula observandose as seguintes características em algumas mutações: i) diageotropica (dgt)- primeiro
par de folhas com hiponastia e raízes com orientação plagiotrópica; ii) bushy root (brt)ramificação precoce da radícula; iii) gibberellin deficient3 (gib3) – folhas encarquilhadas
e de coloração verde escura; iv) procera (pro) – folhas sem bordos denteados e
pontiagudas. Entretanto, para o mutante lateral supresser (ls) – ausência de gemas
laterais e de corola – e para o mutante lutescent(l) – senescência precoce e pistilo
branco ao invés de verde - foi preciso esperar um maior desenvolvimento e até mesmo
o florescimento para triagem das plantas.
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Tabela 1 - Caracterização dos mutantes de tomateiro com alterações no metabolismo/sensibilidade
hormonal e no desenvolvimento. Todas as mutações foram introgredidas na cv Micro-Tom
Características fenotípicas
Mutantes

Raízes ramificadas, redução
da área foliar, planta anã.

bushy root (brt)

Referência/
cultivar
original

Efeito/ função gênica

dos mutantes

(1)

Baixa sensibilidade a

LA2816

citocinina. Função gênica

cv

desconhecida

desconhecida

Crescimento prostrado dos

Baixa sensibilidade a auxina.

caules, folhas hiponásticas e
diageotropica

Gene defectivo para

(2)

de coloração verde escuro,

(dgt)

biossíntese de uma ciclofilina,

LA1093

raízes plagiotrópicas e sem

um possível componente da

cv VFN8

ramificação.

via transdução de sinal

Pouca ou nenhuma ramificação

Perda da função do gene que

lateral

lateral, flores sem corola e

codifica proteína da família

supresser (ls)

parcialmente macho-estéreis,

VHIID.

(3)

caule rígido.
Senescência acelerada,
lutescent (l)

pistilo branco, ao invés de

Função gênica desconhecida

(4)

verde, como no MT.
Folhas com folíolos pouco

procera (pro)

recortados, pontiagudos e

Alta sensibilidade a

em número reduzido.

giberelina. Função gênica

Poucas ramificações

desconhecida.

(5)
LA0565
cv Condine
Red

laterais. Plantas alta.
gibberellin
deficient3
(gib3)
(1)

PINO-NUNES

Germinação reduzida,
plantas anãs, entrenós
curtos, folhas verde escuro.
2005,

(2)

OH

et

al.,

(6)

Baixa produção de GA.

LA2895

Defectivo na conversão de
CDP a ent-caurene.
2006;

(3)

SCHUMACHER

http://tgrc.ucdavis.edu, (5) JONES, 1987 (6) BENSEN; ZEEVAART, 1990.

cv
Moneymaker

et

al.,

1999;

(4)
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2.3.8 Cultivo in vitro dos mutantes simples e duplos mutantes

2.3.8.1 Assepsia das sementes
As sementes foram colocadas em um béquer com 150 mL de uma solução de
hipoclorito de sódio (30%) comercial (água sanitária-2%) com duas gotas de detergente,
sob agitação por 15 minutos para uma pré-desinfestação. Após, o béquer contendo as
sementes foi levado para fluxo laminar asséptico para uma tríplice lavagem com água
destilada, esterilizada em autoclave, para remoção total do hipoclorito, com auxílio de
uma peneira de alumínio também esterilizada em autoclave.
2.3.8.2 Condições para germinação
As sementes desinfestadas foram inoculadas em meio Murashige e Skoog
(1962), com metade da concentração dos macronutrientes, acrescido de 30 g de
sacarose. No preparo do meio, o pH foi ajustado para 5,7, sendo depois adicionado 6
g/L de ágar (Merck) e aquecido em microondas para polimerização do agar e posterior
distribuição de alíquotas de 30 mL em frascos de 275 mL. Em seguida, os frascos com
o meio foram esterilizados em autoclave sob pressão 1 atm por 15 minutos. Após
resfriamento e solidificação do meio, os frascos foram utilizados para inoculação, sob
fluxo laminar, de sementes previamente desinfestadas (ver item anterior). Os frascos
foram então incubados 4 d em BOD (25 ºC, escuro) para a germinação das sementes.
Após a germinação, os frascos foram mantidos por mais 4 d em sala de crescimento
com fotoperíodo de 16horas/8horas, luz/escuro respectivamente, intensidade luminosa
de 55 µmol.m-2.s-1 e temperatura de 25ºC ± 2 ºC. No oitavo dia, as plântulas estavam
com aproximadamente 5 cm de altura e raízes bem desenvolvidas, o que possibilitou a
remoção dos explantes.
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2.3.8.3 Teste de regeneração in vitro

2.3.8.3.1 Segmentos de hipocótilos e de cotilédones
Os explantes foram obtidos após oito dias da inoculação das sementes
germinadas in vitro com a remoção e descarte do sistema radicular e separados os
cotilédones e o hipocótilo, os quais foram cortados ao meio, originando dois explantes.
Os explantes foram inoculados em placas de Petri, contendo 20 mL de meio MS com 30
g de sacarose, 5 µM de benziladenina (BA) e 0,1 µM de ácido indolil-3-acético (AIA), pH
5,7, e 6 g de ágar (Merck). Os hormônios foram acrescidos ao meio previamente
esterilizado, após reaquecimento do mesmo em microondas, a partir de soluções
estoques filtradas com filtro milipore (Merck). As placas de Petri foram seladas com uma
volta de fime PVC. O delineamento experimental foi casualizado e composto de cinco
repetições (5 placas de Petri contendo 20 explantes no caso de cotilédones e 15
explantes para hipocótilos em cada repetição) por genótipo por tipo de explante
(hipocótilo ou cotilédone). O material foi mantido em sala de crescimento nas mesmas
condições descritas anteriormente. Após 21 dias, foi feita a avaliação do material
baseando-se na porcentagem de explantes com gemas adventícias.
2.3.9 Corte histológico de pecíolos
A quarta folha de plantas crescidas em casa de vegetação, aos 33 dias após a
germinação, foram coletadas e o material fresco, neste caso o pecíolo, foi cortado a
mão livre transversalmente. Em seguida, os cortes foram colocados em solução de
hipoclorito de sódio (20%), processo de clarificação, e depois lavados com água
destilada até total remoção do cheiro de hipoclorito de sódio. Os cortes foram corados
com verde iodo 1% aquosa por dois minutos, em seguida lavados com água destilada
para retirada do excesso do corante, este procedimento de lavagem foi repetido.
Próximo passo foi corar com vermelho congo por trinta segundos e foram feitas duas
lavagens. Após, colocou-se uma pequena quantidade de gelatina glicerinada liquefeita

47

em banho-maria (aquecida a 40°C) na lâmina e montou-se os cortes na lâmina cobrindo
com lamínula.

2.4 Resultados e Discussão
2.4.1 Introgressão do alelo Rg1
Peres et al. (2001) demonstraram que apenas um reduzido número de espécies
selvagens relacionadas ao tomateiro (Solanum lycopersicum), como S. peruvianum, S.
chilense e S. habrochaites, possuem capacidade de formação de gemas caulinares in
vitro a partir de explantes radiculares. Além disso, Koornneef et al. (1986) já haviam
demonstrado que a alta capacidade de regeneração in vitro pode ser transferida de S.
peruvianum para o tomateiro. A elevada capacidade de regeneração in vitro de S.
peruvianum é conferida pelos alelos dominantes Rg1 e Rg2, sendo Rg1 suficiente para
a regeneração de gemas a partir de explantes radiculares (KOORNNEEF et al., 1993).
A transferência de Rg1, e possivelmente de Rg2, de S. peruvianum para tomateiro por
Koornneef et al. (1986) resultou na criação do genótipo MsK. Em trabalhos prévios em
nosso laboratório, foram realizados cruzamentos Micro-Tom (MT) x MsK e, após 8
gerações de autofecundação e seleção (F8), obteve-se Micro-MsK (LIMA et al., 2004).
O genótipo Micro-MsK combina a alta capacidade de regeneração de MsK e o nanismo
de MT, embora não seja isogênico a MT. No presente trabalho, partiu-se de Micro-MsK
e, a partir de seis retrocruzamentos sucessivos usando MT como parental recorrente
(Figura 2), criou-se MT-Rg1, com Rg1 isogênico a MT. No trabalho de introgressão,
tomou-se vantagem do fato de Rg1 ter sido mapeado no cromossomo 3 (KOORNNEEF
et al., 1993), próximo ao alelo yellow flesh (r), o qual é presente em S. peruvianum e
outras espécies selvagens de tomateiro de fruto verde quando maduro (KOORNNEEF
et al., 1993). Em recombinação com outros genes de tomateiro, o alelo r produz fruto
amarelo, o qual foi usado como marcador morfológico na introgressão de Rg1. Em
todos os cruzamentos realizados nunca foram encontradas plantas recombinando Rg1
e r, e, portanto, MT-Rg1 também apresenta r (Figura 5A). Contudo, é pouco provável
que r influencie a capacidade de regeneração in vitro, já que se trata de um alelo nulo
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para uma enzima da biossintese de carotenóides que só se expressa em frutos (FRAY;
GRIERSON, 1993).
Testes de formação de gemas caulinares in vitro mostraram que a capacidade de
regeneração de MT-Rg1 e Micro-MsK são equivalentes (Figuras 3 e 4), evidenciando
que a alta capacidade de regeneração de Micro-MsK é basicamente devido ao Rg1, a
qual não foi perdida em MT-Rg1 durante o processo de introgressão. Além disso,
esses resultados evidenciam que Rg1, além de permitir a regeneração a partir de
explantes radiculares, uma característica qualitativa em tomateiro (PERES et al., 2001),
também é suficiente para aumentar quantitativamente a capacidade de regeneração a
partir de explantes cotiledonares (Fig. 3A) e hipocotiledonares (Fig. 3B). A criação de
MT-Rg1 abre inúmeras possibilidades, pois sendo quase isogênico a MT, possibilita o
estudo do efeito e da possível função do gene em questão pela comparação dos dois
genótipos. Alem disso, como há um grande interesse em se obter plantas transgenicas
de MT em grande escala (DAN et al. 2006) para genomica funcional do tomateiro, MTRg1 tem o potencial de aumentar em muito a eficiência e diminuir os custos desse
processo.

Figura 3 – Comparação da regeneração in vitro para a cv MT, Micro-MsK e MT-Rg1 em meio
MS contendo 5 µM. Porcentagem de explantes cotiledonares (A) e
hipocotiledonares (B) com gemas após 21dias de cultivo
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Figura 4 – Regeneração in vitro em explantes cotiledonares (A, C, E) e hipocotiledonares (B, D,
F) para a cv Micro-Tom (A, B), Micro-MsK (C, D) e MT-Rg1 (E, F). Barra = 1 cm.
Condições de cultivo semelhante as da Fig. 3
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2.4.2 Caracterização das plantas quase isogênicas a MT contendo o alelo Rg1

2.4.2.1 Alterações morfológicas provocadas por Rg1
Durante o processo de introgressão dessa variação genética natural vinda de S.
peruvianum na cv Micro-Tom, observamos que as plantas contendo o alelo Rg1
apresentaram alterações no seu desenvolvimento as quais resultaram no seguinte
fenótipo: maior ramificação caulinar (Fig. 5A), atraso na senescência (ver adiante),
tendência a policotiledonia (Figura 5B, Tabela 2) e uma tendência a um engrossamento
da base dos pecíolos (Fig. 5D), o que parece ser a conseqüência de um maior número
de células, principalmente na superfície adaxial desse órgão (Figura 5E). Além disso,
plantas de MT-Rg1 também possuem um sistema radicular mais desenvolvido (Fig. 5C)
Tabela 2 - Número de cotilédones em plântulas derivadas dos genótipos MT e MT-Rg1

Dois cotilédones

Três cotilédones

Bifurcado

Total

MT

385

1

0

386

Rg1

198

8

13

219

Quanto a tendência a policotiledonia, Chaudhury et al. (1993) relataram que 20%
das plantas do mutante amp1 (altered meristem program1) de Arabidopsis
apresentaram três cotilédones e este padrão foi mantido após sete gerações. A
policotiledonia em amp1 tem como provável causa a alta concentração de citocinina
relatada para esse mutante, pois esse hormônio tem importante função durante o
estágio de embriogênese, no qual os cotilédones são determinados.
Uma outra característica de Rg1 também relacionada com citocininas é a
ramificação caulinar (SCHMITZ;THERES, 1999, 2005; WARD; LEYSER, 2004). Desse
modo, em Arabidopsis, os mutantes de high shoot-organogenic capacity (CATTEROU
et al., 2002) e amp1 (CHAUDHURY et al., 1993) possuem elevado nível endógeno de
citocinina e grande desenvolvimento de ramos laterais. É interessante notar que essa
classe hormonal também está relacionada com a formação e desenvolvimento de
gemas caulinares in vitro (SKOOG; MILLER, 1957), outra característica de Rg1.
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Contudo, outros mutantes com alterações no padrão de ramificação, como more axilary
growth3 em Arabidopsis (STIRNBERG et al., 1999) e ramous1 em Pisum sativum
(BEVERIDGE et al., 2000, 2003, 2005; FOO et al., 2005) são defectivos para produção
de um inibidor da ramificação caulinar derivado de carotenóides e diferente de ABA
(BOOKER et al., 2004; SNOWDEN et al., 2005). Algo interessante em max3 é que ele
provoca maior ramificação de caules não mutantes enxertados nele (BOOKER et al.,
2004).
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Figura 5 - Comparação entre o controle MT e plantas contendo o gene Rg1 quanto à arquitetura
da parte aérea e sistema radicular. A. Aspecto ramificado de plantas Rg1, as quais
também carregam o alelo ¨r¨ (fruto amarelo). B. Plântulas de Rg1 com dois (a) e três
(b) cotilédones, além de cotilédone bifurcado (c). C. sistema radicular e plantas MT e
Rg1 com 85 dias de idade. D. Folhas de MT e Rg1 mostrando pecíolos com base
abaulada em Rg1. Corte transversal de pecíolos mostrados em D. Barra = 1 cm
(B,D), 3 cm (A,C) e E-F = 100 µm

Diante dessas observações, as seguintes hipóteses foram levantadas: i) estaria
Rg1 relacionado com citocininas, já que alem de ser mais ramificado e formar mais
gemas in vitro, também parece ter senescência retardada? ii) seria a maior ramificação
de Rg1 transmitida por enxertia?
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Estudos anteriores descartam a hipótese de que Rg1 possua maior nível
endógeno de citocininas (BOITEN et al., 2004), mas a possibilidade de que possua
maior sensibilidade a essa classe hormonal permanece em aberto. A seguir testaremos
tal hipótese e também o impacto de Rg1 na senescência de folhas intactas e
destacadas, além da possibilidade de seu efeito na ramificação ser transmitido por
enxertia.

2.4.2.2 Curva de dose-resposta a citocinina e análise da senescência foliar
Foram feitas curvas de dose-resposta às citocinina zeatina (Z) e thidiazuron
(TDZ), avaliando-se a inibição no crescimento da raiz principal e a expansão dos
tecidos dos cotilédones. O efeito das citocininas na inibição do crescimento radicular é
bem conhecido (BOLLMARK; ELIASSON, 1990), embora parte dessa resposta possa
ser atribuída ao aumento na concentração de etileno endógeno devido ao tratamento
exógeno com citocinina (BERTELL; ELIASSON, 1992). Com exceção do tratamento de
raízes com Z (Fig. 6A), MT-Rg1 mostrou ser menos sensível que MT na inibição do
comprimento radicular por TDZ e na promoção da expansão dos cotilédones por Z e
TDZ (Fig. 6B-D). Esses resultados são, de certa forma, surpreendentes, já que se
esperava o contrário, levando-se em conta que Rg1 possui várias características
promovidas por citocininas, tais como maior formação de gemas in vitro, maior
ramificação caulinar e aparentemente menor senescência.
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Figura 6 – Curvas de dose-resposta a zeatina (A,C) e a thidiazuron (B,D) em plântulas de MT e
de MT-Rg1 após 10 dias da germinação em doses crescentes dessas citocininas.
Inibição do comprimento da raiz (A,B) e expansão dos cotilédones (C,D).
Comparação entre plantas MT e Rg1 quanto à senescência de folhas destacadas
(E) e de folhas fixas à planta de origem (F)

Embora visualmente plantas MT-Rg1, e também Micro-MsK (PERES et al.,
2001), aparentem manter mais folhas verdes ao longo do ciclo, ao se monitorar a perda
de clorofila (medida indiretamente por SPAD) de folhas destacadas e mantidas no
escuro, não houve diferenças ao se comparar MT e MT-Rg1 (Figura 5D). Uma
explicação para isso poderia ser que, em folhas destacadas, a perda de contato com a
planta mãe já não faria mais com que Rg1 favorecesse a longevidade dessas. De modo
coerente, o monitoramento da perda de leitura SPAD de folhas mantidas na planta mãe
mostrou que aquelas de MT-Rg1 demoram mais para perder clorofila, quando
comparado às de MT nas mesmas condições (Figuras 6F). Sugere-se então que
alguma característica desenvolvimental de Rg1, como, por exemplo, seu sistema
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radicular mais desenvolvido (Figura 5C), poderia favorecer uma nutrição prolongada ou
aporte de moléculas sinalizadoras relacionadas à longevidade para seus diferentes
órgãos, incluindo ai suas folhas intactas. Esses resultados também incentivam a
realização de enxertias para se determinar se Rg1, ou produtos de sua presença,
possam ser translocados.

2.4.2.3 Enxertias recíprocas entre MT e MT-Rg1 e efeito de Rg1 sobre o
enraizamento de estacas
Foi determinado o índice de ramificação, isto é, a soma do comprimento dos
ramos secundários dividido pelo comprimento do ramo principal (Beveridge et al.,
2004), em enxertias recíprocas entre MT e MT-Rg1. Os maiores índices foram
observados na parte aérea de Rg1, independente do sistema radicular (Figuras 7A e 8
A-B).
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Figura 7 – Efeito de Rg1 na formação de caules e raízes ex vitro. A. Índice de ramificação da
parte aérea em enxertias recíprocas. B. Número de raízes adventícias formadas
por estaca, obtidas de plantas aos 28 dias, após 10 dias de cultivo em bandeja
com areia lavada e irrigada com solução de Hoagland diluída oito vezes. As
mutações e duplos mutantes utilizados estão descritos nas Tabelas 1 e 3

Esses resultados evidenciam que a capacidade de ramificação não pode ser
explicada pela translocação de um composto sinalizador da raiz para parte aérea. Além
disso, visualmente a coloração das folhas de MT sobre seu próprio porta-enxerto não
diferiu daquelas de MT sobre Rg1 (dados não apresentados), o que também não
suporta a hipótese de que Rg1 ou seu produto possa ser translocado e retarde a
senescência. No caso específico do efeito de Rg1 na ramificação testada aqui, essa
parece ser uma característica intrínseca dos tecidos caulinares do genótipo contendo
Rg1. Essa característica poderia ser uma maior capacidade para formação e/ou
desenvolvimento de gemas axilares, similar a sua alta capacidade de formar gemas in
in vitro.
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A organogênese adventícea, ou seja a formação de novo de raízes ou caules,
compreende basicamente a fase de aquisição de competência e a de indução
(CHRISTIANSON; WARNICK, 1988). O fato de Rg1 aumentar a capacidade de formar
gemas caulinares in vitro (Figura 3) e ex vitro (Figuras 7A) pode indicar que seus
tecidos possuam uma maior competência ou, alternativamente, uma maior facilidade de
indução. Como a indução de gemas caulinares depende da manutenção de balanços
hormonais favoráveis a citocininas (SKOOG; MILLER, 1957), seria de se esperar que
Rg1 tivesse maior sensibilidade ou nível endógeno dessa classe hormonal, o que não
parece ser o caso (Figuras 6A-D, BOITEN et al., 2004). Portanto, pode ser que Rg1
possua tecidos mais competentes, o que deve se manifestar também em uma maior
capacidade de formar raízes, já que enquanto a capacidade de indução é específica
para formação de caules ou raízes, uma maior competência deve favorecer a formação
de ambos os órgãos. Confirmando essa hipótese está o fato de Rg1 também ter
mostrado alta capacidade de enraizamento de estacas e ser capaz de expressar essa
característica mesmo em combinações com mutações que diminuem a sensibilidade a
citocinina (brt) e a auxina (dgt). Além disso, apesar da mutação ls ser conhecida por
suprimir a formação de gemas caulinares axilares (SCHUMACHER et al. 1999), nossos
resultados demonstraram que ela também reduz a formação de raízes adventíceas,
sendo seu fenótipo revertido por Rg1 (Figuras 7B e 8C).
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Figura 8 – Enxertias recíprocas e enraizamento de estacas. A. Aspecto das plantas após 22
dias da enxertia (50 dias de idade). Nos nomes dos genótipos, o numerador
representa a parte aérea e o denominador o porta enxerto. B. Detalhe da enxertia.
O grampo alaranjado foi colocado para promover a junção entre a parte aérea e o
porta enxerto. C. Formação de raízes adventícias em estacas obtidas de plantas de
28 dias, após 10 dias de cultivo em bandeja com areia lavada e irrigada com
solução de Hoagland diluída oito vezes. As mutações e duplos mutantes utilizados
estão descritos nas Tabelas 1 e 3

Embora seja bem conhecido que o processo de indução é controlado pelo
balanço auxina/citocinina (SKOOG; MILLER, 1957), pouco se conhece sobre
mecanismos envolvidos no processo de competência (OZAWA et al., 1998;
SUGIYAMA, 1999; CARY et al., 2001). Nesse sentido, Rg1 pode ser muito útil para o
entendimento desse processo, sendo que uma maneira de se conhecer quais tipos de
moléculas afetam a competência, e inclusive genes candidatos para Rg1, seria através
da construção de duplos mutantes.
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2.4.3 Análise fenotípica de duplos mutantes contendo Rg1
Além do estudo das interações de duplos mutantes quanto a capacidade de
enraizamento de estaca (Figs 7 e 8), mutantes com alterações em vias do
desenvolvimento possivelmente afetadas por Rg1 (ramificação, senescencia e
regeneração in vitro), bem como mutantes afetando a biossíntese ou sensibilidade a
auxina, citocinina e giberelina (Tabelas 1 e 3), foram utilizados em uma análise ampla
de duplos mutantes.
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Tabela 3 – Caracterísiticas fenotípica de mutantes simples e duplos mutantes com Rg1

Mutante
simples

Características morfológicas

Duplo
Mutante

Efeito sinergístico aumentando

Parte aérea e sistema radicular

ainda mais a ramificação do

ramificado.
brt Rg1

1. brt

Características morfológicas

sistema radicular e caulinar
(Figura 9K e J).

2. dgt

Planta com caules e ramos

Possível efeito epistático

finos e com pouco

aumentando o sistema radicular

gravitropismo de caules e de

dgt Rg1

raiz. Sistema radicular pouco

(Figura 9I) e as ramificações do
caule (Figura 9H).

desenvolvido
Efeito epistático de Rg1 fazendo
3. ls

Pouca ou nenhuma ramificação
lateral e ausência de corola

ls Rg1

com que as plantas fiquem
ramificadas, embora mantenham a
ausência de corola (Figura 9L).
Possível efeito aditivo com o

Plantas com aspecto clorótico,

duplo mutante recombinando o

senescência acelerada, pistilo
4. l

branco.

aspecto senescente de
l Rg1

cotilédones e cálices (Figs 9A e
9F), com um aumento das
ramificações laterais (Fig. 10A).
Possível efeito epistático

Folhas com folíolos de bordos

produzindo plantas ramificadas

lisos. Pouca ou nenhuma
5. pro

ramificação lateral. Plantas altas

e com folíolos com bordos
pro Rg1

(entrenós longos).

recortados (Figura 9B,D), além
dos duplos serem mais baixos
que pro.
Possível efeito aditivo com

Germinação reduzida, plantas

plantas ramificadas, robustas e

anãs, entrenós curtos.
6. gib3

gib3 Rg1

com aumento do comprimento
dos entrenós (Figura 9C).
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A observação dos duplos mutantes com Rg1 mostrou a possibilidade de
interações aditivas, sinergísticas e epistáticas (Tabela 3). O duplo mutante lRg1 pode
ser um exemplo de interação aditiva, ou seja, aquela caracterizada por um fenótipo
intermediário, resultado da combinação dos efeitos dos mutantes simples. Desse modo,
lRg1 apresenta seus cotilédones e sépalas cloróticas como a do mutante l (Figuras
9A,F) e aumento na ramificação da parte aérea correspondente a de Rg1 (Fig. 10A). A
interação aditiva indica que os mutantes atuam em vias independentes. Por outro lado,
se levarmos em conta que Rg1 pode retardar a senescência em alguns casos (Fig. 6F),
o fenótipo senescente do duplo mutante poderia indicar que l é epistático a Rg1, mas
essa observação precisa ser confirmada em estudos mais aprofundados.
Como exemplo de interação sinergística, ou seja, aquela que acentua o fenótipo
de cada mutante simples, temos o duplo mutante brtRg1 que apresenta parte aérea e
sistema radicular mais ramificado e desenvolvido que o já apresentado em cada
mutante simples (Figuras 9J,K e 10A). Na interação sinergística os fenótipos se somam
justamente por também estarem em vias independentes. A constatação de que o efeito
de Rg1 no aumento da ramificação caulinar e crescimento do sistema radicular estão
em uma via independente de brt, um mutante em citocinina (PINO-NUNES, 2005), está
de acordo com os resultados anteriores que descartam que Rg1 seja mais sensível a
essa classe hormonal (Fig. 6A-D) ou que possua níveis alterados (BOITEN et al., 2004).
No presente estudo, interações epistáticas parecem ter ocorrido nos duplos entre
Rg1 e mutações afetando os hormônios auxina (dgt) e giberelina (pro), bem como no
duplo lsRg1. Interação epistática ocorrem quando a ação de uma das mutações
suprime o efeito da outra no duplo mutante. Essa interação é muito importante, pois
pode indicar que os dois mutantes estão envolvidos em uma mesma via metabólica ou
de transdução de sinal. No duplo mutante proRg1, houve uma reversão do fenótipo de
folhas de margens lisas (Figura 9D). Como o mutante pro é supersensível ao hormônio
GA (JONES, 1987), podemos pensar que Rg1 afete a sensibilidade ou diminua o nível
endógeno dessa classe hormonal para que tenha efeito na reversão do fenótipo. Sabese que GA é essencial para germinação de tomateiro, sendo que mutantes deficientes
não germinam sem adição desse hormônio (KOORNNEEF et al., 1990). Como o
fenótipo não germinante nunca foi observado em Rg1, uma hipótese alternativa para
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explicar o caráter epistático da interação seria de que tanto GA quanto Rg1
compartilhariam alguns alvos comuns no controle de vias desenvolvimentais
específicas, tais como a arquitetura foliar.
Uma das principais classes de genes controladoras da arquitetura foliar são os
chamados genes KNOX (PIAZZA et al., 2005). As proteínas KNOX são reguladores de
transcrição importantes para que células meristemáticas se mantenham em um estado
indeterminado (SINHA et al., 1993). Em espécies de folhas simples, como Arabidopsis,
os genes do tipo KNOX denominados STM, KNAT1 e KNAT2 se expressam somente
em meristemas, sendo que nos locais onde eles são reprimidos, pelos genes
ASYMMETRIC/PHANTASTICA, o meristema se diferencia em primórdios foliares
(BARTON, 2001). Em tomateiro, demonstrou-se que suas folhas compostas possuem
uma expressão concomitante dos genes LePHANTASTICA e KNOX (LeT6/TKn2)
(KOLTAI; BIRD, 2000). Diferentes balanços na expressão desses dois genes podem
explicar as diferenças no padrão de recorte das folhas de certos mutantes de tomateiro
(KIM et al., 2003). Desse modo, uma expressão prolongada de genes KNOX garantiria
uma maior manutenção de células meristemáticas, garantindo mais ¨matéria prima¨
para formação de folhas mais recortadas e, em casos extremos, com mais folíolos.
Como exemplo disso, plantas transgenicas ou mutantes de tomateiro com
superexpressão de genes KNOX possuem folhas supercompostas (HAREVEN et al.,
1996, CHEN et al., 1997). Um efeito oposto, ou seja, folhas menos recortadas e com
tendência a redução do numero de folíolos, é conhecido como sendo o efeito de GA
exógeno (GRAY, 1957) ou de mutação que aumente a sensibilidade a esse hormônio
em tomateiro (Fig. 9D). Uma explicação para isso se deu mais recentemente com a
constatação de que um dos efeitos dos genes KNOX é justamente uma redução no
nível endógeno de GA (KUSABA et al., 1998), através repressão da GA20-oxidase
(TAKANA-UEGUCHI et al., 1998; SAKAMOTO et al., 2001), uma enzima chave na
biossíntese desse hormônio. As observações acima levam a crer que GA pode provocar
uma diferenciação precoce de células meristemáticas, diminuindo sua competência
(HAY et al., 2004). Essa hipótese é bastante atraente, pois o fato de Rg1 ser epistático
a pro reforça a proposta de que Rg1 é um gene controlador da competência celular.
Sendo isso verdadeiro, prevê-se que o mutante pro tenha uma baixa competência para
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regeneração in vitro e que isso seja revertido no duplo mutante proRg1, o que será
testado adiante.
A interação de epistasia mais surpreendente deste estudo foi do duplo mutante
lsRg1, pois Rg1 foi capaz de reverter o fenótipo de lateral suppresser (ls), fazendo com
que plantas sem ramificação lateral (SCHUMACHER et al., 1999, SCHMITZ; THERES,
1999; TAYLOR, 1979) passassem a ser ramificadas (Figs 9L e 10A). A incapacidade de
ls em formar gemas laterais é relatada como uma perda de competência para esse
processo (WARD; LEYSER, 2004; MCSTEEN; LEYSER, 2005) e o efeito epistático de
Rg1 reforça a proposta de que esse último esteja envolvido com os processos de
competência. Nesse sentido, uma classe de genes que também poderia reverter o
fenótipo de ls seriam os genes KNOX, já que mantém células no estágio indeterminado.
Tomando vantagem de também termos introgredido em MT a mutação Mouse ears
(Me), a qual representa uma superexpressão de um gene KNOX (CHEN et al., 1997), o
duplo mutante Mels foi construído. Diferente de Rg1, Me não mostrou ser epistático a ls,
ou seja, o duplo mutante Mels continuou sem ramificações laterais (Figura 9M e 10A).
Esse resultado sugere que Rg1 não é o efeito da superexpressão de um gene KNOX.
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Figura 9 – Fenótipos característicos de vários mutantes e seus duplos com Rg1. (A-B) Senescencia
precoce dos cotilédones de lutescent (l) e do duplo lRg1 (A) e folhas com bordos lisos em
procera (pro) e no duplo proRg1 em plantas com 21 dias. (C) Presença de folhas
encarquilhadas e entrenós curtos em plantas de gibberellin deficient 3 (gib3) e do duplo
gib3Rg1 com 35 dias. (D) Quarta folha de plantas pro com margens lisas e do duplo
proRg1 com margens mais recortadas. (E) Fruto de Rg1 com o característico menor
número de sementes, quando comparado ao de Micro-Tom (MT). A coloração amarela do
fruto de Rg1 é devido à ligação com a mutação yellow flesh (r). (F) Fruto do mutante l e do
duplo lRg1 apresentando sépalas com degradação acelerada de clorofila. (G) Plantas MT e
Rg1 crescidas em casa de vegetação aos 75 dias. Notar o aspecto mais ramificado de Rg1.
(H,I) Plantas diageotropica (dgt) e do duplo dgtRg1. Notar que Rg1 atenua o fenótipo
estiolado do caule de dgt (H) e reverte seu sistema radicular pouco desenvolvido de dgt (I).
(J,K) Plantas brt e seu duplo brtRg1. Notar que Rg1 acentua a ramificação dos caules (J) e
do sistema radicular (K), já presentes em brt. (L) Plantas de lateral suppresser (ls), Rg1 e
do duplo lsRg1 com XX dias. Notar que o duplo lsRg1 suprime o fenótipo de ausência de
gemas laterais de ls. Setas vermelhas indicam ausência de corola, somente vistas em ls e
lsRg1. (M) Plantas do mutante Mouse ears (Me) e do duplo mutante Mels. Notar que ao
contrário de lsRg1, o duplo Mels não forma gemas laterais. Setas vermelhas indicam
presença de gemas axilares em Me. Todas a plantas foram crescidas em casa de
vegetação. Para mais informações sobre os mutantes descritos aqui consultar Tabelas 1 e
3. Barra = 1 cm

Não menos importante foi o resultado do duplo mutante dgtRg1, onde Rg1
suprimiu o fenótipo de planta esguia apresentado pela parte aérea de dgt (Figura 9H).
Além disso, Rg1 foi epistático sobre o característico sistema radicular pouco
desenvolvido de dgt, o qual apresentou-se vigoroso no duplo (Figura 9I). Essa epistasia
de Rg1 sobre dgt, uma mutação que leva a baixa sensibilidade a auxina (OH et al.,
2006), levou nos a supor que Rg1 estaria de algum modo ligado a esse hormônio. Para
melhor investigar essa hipótese, uma curva de dose-resposta à auxina ácido indolil-3acético (AIA) foi montada utilizando-se hipocótilos retirados de diferentes genótipos
(Figura 10B). Surpreendentemente, a curva de dose-resposta a AIA deixou claro que
Rg1 é mais sensível a esse hormônio que MT. É interessante notar que no duplo
dgtRg1 a sensibilidade mostrou um valor intermediário àquele apresentado por dgt e
Rg1, coincidindo com os valores de MT. Esse fenótipo intermediário de dgtRg1
também foi observado no enraizamento de estacas (Fig. 7B) e na formação de ramos
laterais (Fig. 10A), sendo na verdade típico de uma interação aditiva e não epistática.
Sendo assim, embora seja surpreendente que Rg1 possua maior sensibilidade a
auxina, os mecanismos que levam a isso precisam ser melhor elucidados e
provavelmente não envolvem a mesma via de sinalização da qual dgt é membro. Além
disso, a constatação de que um gene que aumenta a competência para formar órgãos
esteja de alguma forma ligado à sensibilidade a auxina nos leva a questão de qual seria
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o papel desse hormônio no processo de competência. Para melhor compreender esse
processo, todos os mutantes simples e seus duplos mutantes com Rg1 até aqui
considerados foram utilizados em uma análise ampla da capacidade de formação de
gemas caulinares in vitro.

Figura 10 – A. Índice de ramificação da parte aérea dos mutantes simples e dos respectivos
duplos mutantes em plantas com 80 dias de idade. B. Curva de dose-resposta a
auxina. Hipocótilos retirados de plântulas com 10 dias de idade foram colocados
por 24 h em solução de auxina (AIA = ácido indolil-3-acético), sendo a área destes
proporcional à expansão nesse período. Notar a alta e a baixa sensibilidade de
Rg1 e dgt, respectivamente, além da presença de um fenótipo intermediário no
duplo dgtRg1
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2.4.4 Formação de gemas caulinares in vitro
Testes de regeneração in vitro foram realizados para praticamente todos os
mutantes simples e duplos mutantes considerados ao longo desse trabalho. A única
exceção foi o mutante gib3 e seu duplo gib3Rg1. Esses mutantes não foram
considerados porque para sua germinação, e consequente obtenção de explantes, é
necessário a adição de GA ao meio de cultura, o que pode causar um efeito residual.
Embora um efeito residual da aplicação de GA possa ser eliminado em análise
fenotípicas a longo prazo (Fig. 9C), nos experimentos de regeneração foram utilizadas
plântulas com apenas 8 d após germinação.
A porcentagem de regeneração de gemas caulinares em explantes cotiledonares
foi menor que a de explantes hipocotiledonares em todos os genótipos testados
levando-se em conta dois experimentos independentes (Fig. 11). Desse modo, a
performance de cada genótipo pôde ser observada em duas situações constrastantes,
ou seja, de alta e de baixa regeneração. Em ambos experimentos e considerando os
dois tipos de explantes, a regeneração de Rg1 foi sempre superior a MT. Essa alta
capacidade de regeneração foi mantida consistentemente nos duplos mutantes lRg1 e
proRg1. No caso específico do duplo lRg1, a capacidade de regeneração foi quase
sempre superior a do próprio Rg1, com exceção somente dos explantes cotiledonares
no segundo experimento, onde essa foi igual a Rg1. De modo oposto, a capacidade de
formação de gemas caulinares no duplo lsRg1 foi sempre menor que Rg1 e algumas
vezes menor que o próprio MT.
Como o mutante l ainda não foi caracterizado molecularmente, não se tem idéia
de como essa mutação poderia estar atuando de modo sinergistico a Rg1 para
aumentar ainda mais a capacidade de regeneração. Por outro lado, a mutação ls, a qual
parece ter forte efeito negativo sobre a regeneração de Rg1, já foi caracterizada
molecularmente. O gene LS codifica uma proteína com domínio VHID da família GRAS,
da qual fazerm parte importantes moléculas como as proteínas DELLA envolvidas na
via de trandução de GA (SCHUMACHER et al., 1999). É de certa forma surpreendente
que ls apresente capacidade de formação de gemas caulinares a partir de explantes
cotiledonares e hipocotiledonares superiores a MT, sendo esse mutante previamente
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caracterizado pela ausência de gemas axilares. Esses resultados sugerem e confirmam
que a perda de competência das células responsáveis pela formação do meristema
axilar em ls (SCHUMACHER et al., 1999)

seja mesmo local e específica, sendo

provavelmente restrita aos tecidos onde LS se expressa .
Uma mutação que parece se refletir em uma perda de competência para
formação de gemas em diferentes tecidos é a que leva a hipersensibilidade a GA (pro).
Desse modo, já era conhecido que procera possui pouco desenvolvimento de gemas
axilares (CARVALHO, 2007), e nossos resultados demonstram uma capacidade de
formação de gemas caulinares muito baixa tanto em explantes cotiledonares quanto
hipocotiledonares para esse mutante. É interessante notar que a combinação de Rg1
com pro suprimiu fortemente o fenótipo de baixa regeneração desse último. Esse
resultado assemelha-se ao efeito de Rg1 no aumento do recorte dos bordos foliares de
pro (Fig. 9D), um processo também controlado por genes KNOX, os quais são
reguladores negativos da biossíntese de GA (HAY et al., 2004). Como os genes KNOX
são importantes para que células meristematicas não se diferenciem totalmente,
perdendo sua competência, não é surpreendente que o mutante pro possua baixa
capacidade de regeneração in vitro e que esse processo possa ser revertido justamente
por Rg1, um gene para qual temos proposto estar envolvido no processo de aquisição
de competência.
Embora não se possa dizer ao certo se a combinação de Rg1 com as mutações
de baixa sensibilidade a auxina (dgt) e a citocinina (brt) tenha melhorado ou piorado a
regeneração desses mutantes quando comparado com MT, de modo geral os duplos
dgtRg1 e brtRg1 representaram um perda na capacidade de formação de gemas
caulinares quando comparado com o mutante simples Rg1. Considerando que o
parâmetro medido foi a formação final de gemas, a qual é o resultado de um processo
que depende tanto da aquisição de competência, aqui proposto como sendo controlado
por Rg1, quando da indução, a qual é dependente de balanços precisos de auxina e
citocinina (SKOOG; MILLER, 1957), não se pode dizer ao certo qual etapa foi afetada
pelos mutantes brt e dgt.
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Figura 11 – Porcentagem de explantes cotiledonares (A-B) e de explantes hipocotiledonares (C-D) com gemas
formadas em diferentes genótipos de tomateiro após 21 dias de incubação em meio MS contendo 30
g.L-1 de sacarose, 5 µM de BAP e 0,1 µM de AIA. A e C correspondem a um experimento e B e D a
outro experimento independente

Nos processos organogenéticos adventícios é reconhecida a necessidade de
reprogramação das células, de tal modo que elas percam sua determinação para
continuarem com as características do órgão doador do explante e assumam uma nova
via de desenvolvimento. Desse modo, são muito raros, por exemplo, os processos onde
células com um identidade de raiz se convertam diretamente em células caulinares
(PERES; KERBAUY, 1999). Devido ao fato de auxina exógena muitas vezes provocar a
formação de tecidos pouco diferenciados, e.g. calos (SKOOG; MILLER, 1957;
COENEM; LOMAX, 1997, GORDON et al., 2007), esse hormônio é tido como sendo
importante para a perda de determinação e consequentemente ajuda na aquisição de
competência. Contudo, no caso específico da formação de gemas caulinares, é preciso
lembrar que posteriormente à aquisição de competência, na fase de indução é
necessário um balanço hormonal favorável a citocinina e não a auxina (SKOOG;
MILLER, 1957). Essa constatação leva a crer que o fato de Rg1 ter se mostrado um
pouco mais sensível a auxina (Fig. 10B) pode favorecer a aquisição de competência,
mas esse processo precisa ser regulado para que a fase de indução não seja
prejudicada. Trabalhos futuros envolvendo a transferência de explantes de Rg1 e de
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alguns dos mutantes aqui considerados para meios indutores de calos, raízes e caules
poderão ajudar na separação temporal das fases de aquisição de competência e
indução e assim elucidar qual o papel dos hormônios auxina, citocinina e GA nesses
processos e as implicações disso para se entender como Rg1 aumenta tão
drasticamente a capacidade de regeneração in vito.
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Figura 12 – Regeneração in vitro de explantes hipocotiledonares para os mutantes simples e os
duplos mutantes. Condições de cultivo descritas na Figura 11
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3 CONCLUSÕES
- Dentro do processo de regeneração estabelecido por Christianson e Warnick
(1988), Rg1 atua na fase de aquisição de competência, ou mesmo pode ser um gene
que confere competência.
- Rg1 não é uma mutação afetando o hormônio citocinina, o que reforça a
proposta de que ele atua na fase de competência e não de indução.
- A comparação dos duplos mutantes Mels e Rg1ls sugere que Rg1 não é um
gene KNOX, o qual pode aumentar a competência mantendo tecidos indiferenciados.
- As análises dos duplos mutantes mostraram que Rg1 atenuou o fenótipo do
mutante pouco sensível a auxina (dgt) e do mutante hipersensível a giberelina (pro).
- Esses resultados sugerem que o processo de competência em plantas é
influenciado pelos hormônios auxina e GA, sendo que Rg1 pode ser algum componente
ainda desconhecido no controle desse processo.
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