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Resumo 

 

Ao longo dos últimos anos, o radical livre gasoso óxido nítrico (NO) vem ganhando 

destaque como uma importante molécula sinalizadora em respostas fotomorfogênicas 

em plantas. Sua produção e dagradação parecem incluir uma diversificada gama de 

rotas bioquímicas, entretanto, a importância relativa de cada um dos sistemas capazes 

de regular sua disponibilidade e toxidade nos tecidos vegetais ainda permanece pouco 

compreendida. Dentre as possíveis rotas de conjugação e degradação do NO em 

tecidos vegetais, postula-se que a glutationa (GSH) desempenhe um papel de destaque 

no armazenamento desse radical livre por meio da formação reversível da S-

nitrosoglutationa (GSNO), sendo possível sua subsequente degradação através da 

ação da enzima S-nitrosoglutationa redutase (GSNOR). No presente trabalho 

investigamos a influência da luz sobre o metabolismo de NO em duas etapas de 

desenvolvimento vegetal caracterizados pela ocorrência de eventos de diferenciação 

plastidial: (I) o desestiolamento de plântulas e (II) o amadurecimento de frutos 

carnosos de tomateiro (Solanum lycopersicum). Além do genótipo selvagem Micro-

Tom (MT), também foram utilizados os mutantes fotomorfogênicos aurea (au) e high 

pigment 1 e 2 (hp1 e hp2). Durante o desestiolamento das plântulas de tomateiro 

constatou-se um incremento progressivo tanto nos teores endógenos quando nas taxas 

de degradação  de NO, bem como na atividade da enzima GSNOR. Sob condições 

luminosas similares, mutantes com respostas exageradas à luz apresentaram 

incrementos ainda mais evidentes nesses parâmetros do que aqueles observados no 

genótipo selvagem. A aplicação de inibidores de S-nitrosilação de proteínas, bem 

como a avaliação do conteúdo de espécies reativas de oxigênio (ROS) indicaram que 

tanto a formação de S-nitrosotiois quanto a interação do NO com ROS contribuíram 

para a determinação da capacidade de remoção de NO nos tecidos fotossinteticamente 

ativos de tomateiro.  Em frutos, observou-se uma correlação positiva entre a atividade 

da enzima nitrato redutase (NR) e o padrão temporal de produção de NO, uma vez 

que ambos os parâmetros apresentaram maiores níveis em frutos imaturos. O 

amadurecimento desses frutos foi acompanhado por uma diminuição transitória dos 

conteúdos de NO ao passo que as taxas de degradação de NO mantiveram-se bastante 

reduzidas durante todo o processo de amadurecimento, sugerindo a existência de um 

estoque de NO na forma de GSNO ou algum outro S-nitrosotiol. A sinalização 
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luminosa influenciou positivamente tanto a produção quanto a degradação de NO em 

frutos imaturos de tomateiro. Em conjunto, os resultados obtidos permitem concluir 

que o metabolismo do NO em tomateiro é fortemente controlado pela luz, a qual é 

capaz de modular conjuntamente as taxas de produção e degradação desse importante 

composto sinalizador. 
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Abstract 

 

In recent years, the gaseous free radical nitric oxide (NO) has emerged as an 

important signaling molecule in plant photomorphogenic response. NO production 

and degradation seems to include a wide range of biochemical routes; however, the 

relative importance of which one of the systems capable of regulating NO availability 

and toxicity in plant tissues remains elusive. Among all potential NO degradation and 

conjugation routes in plant tissues, it has been suggested that gluthathione (GSH) 

plays a key role in NO storage due to the formation of S-nitrosogluthathione (GSNO), 

being possible its subsequent degradation by the action of enzyme S-

nitrosoglutathione reductase (GSNOR). In this work, we have investigated the light 

influence on NO metabolism during two plant developmental events characterized by 

the occurrence of plastidial differentiation: (I) seedling de-etiolation and (II) fruit 

ripening of tomato (Solanum lycopersicum). Besides the wild-type Micro-Tom (MT) 

genotype, the tomato photomorphogenic mutants  aurea (au) and high pigment 1 and 

2 (hp1 and hp2) were also employed in this study. During the de-etiolation of tomato 

seedlings, a progressive increment was observed in the NO endogenous levels and 

degradation rates as well as in the GSNOR activity. Under similar light conditions, 

light hypersensitive mutants exhibited more conspicuous increases in these parameters 

than those detected in the wild-type genotype. Feeding protein S-nitrosylation 

inhibitors and measurements of reactive oxygen species (ROS) production indicated 

that both S-nitrosothiols formation and NO interaction with ROS may to contribute 

for determining the NO removal capacity in photosynthetically active tissues of 

tomato. In fruits, a positive correlation was observed between nitrate reductase (NR) 

activity and the temporal pattern of NO production since both parameters exhibited 

increased levels in immature fruits. The ripening of theses fruits was accompanied by 

a transitory reduction in endogenous NO levels whereas its degradation rates were 

maintained reduced all over the ripening process, thereby suggesting the existence of 

a more stable NO reservoir such as GSNO or some other S-nitrosothiol. In general 

light signaling positively influenced both NO production and degradation in mature 

green tomato fruits. Altogether, the data obtained indicated that tomato NO 

metabolism is significantly influenced by light, which is able to simultaneous 

modulate both the production and degradation of this important signaling compound.
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Introdução Geral 

 

1. Óxido nítrico como sinalizador em sistemas biológicos 

O óxido nítrico (NO) é um composto gasoso que pode ser produzido 

industrialmente a partir da oxidação da amônia e aparece como poluente atmosférico, 

sendo precursor da chuva ácida e do “smog” fotoquímico, subproduto do 

funcionamento de motores de combustão interna. Assim como seus análogos 

químicos monóxido de carbono (CO) e cianeto (CN
-
), o NO se liga irreversivelmente 

aos centros metálicos de proteínas e por esse motivo, em determinadas concentrações, 

possui efeito tóxico, particularmente no que diz respeito aos processos fisiológicos de 

respiração celular e trocas gasosas, como por exemplo na cadeia de transporte de 

elétrons mitocondrial, na ligação do oxigênio com a hemoglobina sanguínea ou no 

funcionamento dos pulmões  (Cassina & Radi, 1996; Weinberger et al., 2001). No 

entanto, o NO e algumas outras espécies reativas de oxigênio e nitrogênio vêm sendo 

caracterizadas recentemente como importantes compostos sinalizadores em sistemas 

biológicos, atuando em organismos filogeneticamente distantes como bactérias, 

fungos, plantas e animais (Lamattina et al., 2003; Baidya et al., 2011; Barnes et al., 

2014). Devido ao histórico de sua descoberta e interesse médico, a maior parte do 

conhecimento atual e investimento em pesquisas acerca da atuação e metabolismo do 

NO encontra-se centrada em modelos animais, particularmente em mamíferos (Palmer 

et al., 1987; Radomski et al., 1990; Nguyen et al., 1992; Thomsen et al., 1995; Hirata 

& Yokoyama, 1996; Förstermann & Sessa, 2012). Um dos primeiros trabalhos 

desenvolvidos nessa temática demonstrou a participação do NO no relaxamento da 

musculatura lisa do endotélio dos vasos sanguíneos por meio da ativação da guanil-

ciclase, enzima responsável pela produção do mensageiro secundário monofosfato 
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cíclico de guanosina cíclico (GMPc) (Arnold et al., 1977). Trabalhos posteriores, 

também em animais, indicaram a participação do NO em diversos processos, tais 

como na regulação da neurotransmissão no cérebro (Jaffrey and Snyder, 1995), 

agregação plaquetária (Radomski et al., 1987), aprendizado e memória (Zoubovsky et 

al., 2011), função sexual masculina (Melis & Argiolas, 1997), citotoxidade e 

citoproteção (Kröncke et al., 1997), desenvolvimento de aterosclerose (Lloyd-jones & 

Bloch, 1996), ativação das defesas do sistema imune (Wei et al., 1995), entre muitas 

outras.  

Apesar das evidências acumuladas até o momento, os mecanismos exatos de 

atuação em cada um desses processos ainda é objeto de enorme debate, envolvendo 

diferentes rotas de transformação química, assim como múltiplas vias de produção, 

degradação e sinalização (Stamler, 1994; Lundberg et al., 2008; Sato et al., 2012). A 

partir de 1998, um número crescente de trabalhos tem indicado um importante papel 

sinalizador para o NO em um grande leque de respostas fisiológicas em plantas 

(Baudouin, 2011). Além das limitações técnicas em transpor resultados in vitro para 

as condições in vivo, as evidências atualmente disponíveis sugerem que em 

comparação com sistemas animais, as plantas metabolizam o NO através de vias 

consideravelmente mais complexas e diversificadas (Yu et al., 2014).   

 Um papel de destaque tem sido atribuído ao NO como molécula sinalizadora 

em inúmeras respostas à estresses bióticos e abióticos em plantas, tais como alterações 

bioquímicas em resposta à deficiência nutricional (Lamattina et al., 2003; Graziano & 

Lamattina, 2007), ativação de mecanismos de defesa a patógenos (Klessig et al., 

2000; Romero-Puertas et al., 2004), aumento da tolerância à salinidade (Zhang et al., 

2006a) e ao estresse oxidativo (Velikova et al., 2008), resistência a metais pesados 

(Kopyra & Gwóźdź, 2003), dentre outras.  
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Em processos ligados ao desenvolvimento, o NO tem sido descrito como 

sinalizador da germinação e desestiolamento (Beligni & Lamattina, 2000), formação 

de raízes laterais e adventícias (Lanteri et al., 2006), senescência (Leshem & 

Haramaty, 1996), amadurecimento de frutos (Lamattina et al., 2003), entre muitos 

outros.  

 Até o momento, a maioria dos mecanismos de interação do NO com diversas 

classes de hormônios vegetais sugere sua atuação como um possível mensageiro 

secundário (Neill et al., 2003). Em contrapartida, tendo em vista sua produção em 

baixas concentrações, capacidade de desencadear respostas de forma dose-dependente 

e fácil difusão pelos tecidos, alguns autores consideram que o próprio NO poderia ser 

classificado como um novo hormônio vegetal (Beligni & Lamattina, 2001). 

 

2. Propriedades químicas e vias de sinalização do óxido nítrico em plantas 

 O óxido nítrico, ou  monóxido de nitrogênio, de fórmula NO, é um composto 

inorgânico, lipofílico que se destaca por ser um dos poucos compostos gasosos que 

atuam como sinalizadores em sistemas biológicos (Bleecker & Kende, 2000; Lefer, 

2007; Song et al., 2008; Wang et al., 2011; Mur et al., 2013). É também notável por 

consistir, em sua forma neutra (NO
●
), de um radical livre, possuindo um elétron em 

seu orbital anti-ligante 2p-π (Stamler et al., 1992), característica essa que confere alta 

reatividade e instabilidade química, permitindo sua participação em uma grande 

variedade de reações químicas com compostos presentes em seres vivos. No entanto, 

nas baixas concentrações em que o NO é encontrado no meio aquoso das células 

vegetais (pM a nM), este é relativamente estável, apresentando uma meia-vida na 

faixa de minutos (Planchet & Kaiser, 2006).  
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O NO prontamente forma complexos com íons de metais de transição, 

incluindo aqueles encontrados em metaloproteínas (McCleverty, 2004). Reações com 

proteínas contendo o grupo heme têm sido extensivamente estudadas, particularmente 

as reações envolvendo hemoglobinas (Wei et al., 1995; Igamberdiev and Hill, 2004). 

Sua participação em processos bioquímicos envolve uma cadeia de formas redox 

intercambiáveis: o cátion nitrosônio (NO
+
), o óxido nítrico (NO

●
) e o ânion nitroxil 

(NO
-
). Tanto o NO

+
 quanto o NO

●
 podem nitrosilar grupos tióis de cisteínas em 

proteínas e peptídios (R-S-NO), potenciamente regulando as atividades de proteínas e 

fatores de transcrição (Lamattina et al., 2003). Além dessas formas redox, diversos 

produtos resultantes de sua reação com outras substâncias são também candidatos 

prováveis na cadeia de reações envolvendo a sinalização por NO. Por exemplo, em 

presença de superóxido (O
2-

) o NO é rapidamente convertido em peroxinitrito 

(ONOO
-
) que por sua vez pode levar a formação de nitrito  (NO2) e o potente radical 

livre hidroxila OH
●
. O peroxinitrito pode, também, promover a nitração de tirosinas 

(Tyr-NO2) ou a oxidação dos resíduos tióis em ácidos sulfênicos e sulfônicos, 

modificando a estrutura terciária e funções de proteínas e fatores de transcrição 

(Lamattina et al., 2003).
 

  Também chama a atenção o fato do NO não poder ser facilmente armazenado 

na célula, e possuir uma difusibilidade maior do que outros solutos de natureza sólida 

ou líquida. Além de possuir características lipofílicas e carga neutra, permeando com 

facilidade as membranas celulares, possuí também moderada solubilidade em meio 

aquoso (McCleverty, 2004). Essas características únicas permitem ao NO ser 

facilmente transportado através dos meios intra e extracelular, difundindo-se 

livremente. A especificidade de sua ação como molécula sinalizadora em plantas, 

parece ser, portanto, altamente dependente do fino controle de sua rápida produção, e 
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em especial, do controle temporal e espacial de sua degradação ou conjugação com 

outros compostos. 

 

3. Vias de produção de NO em plantas 

A produção de NO em plantas pode ser dividida em duas vias principais: vias 

dependentes de nitrito (vias redutivas) e vias dependentes de L-arginina (vias 

oxidativas)(Gupta et al., 2011).  

 

3.1. Vias de produção de NO dependentes de nitrito 

 Sistemas vegetais parecem apresentar diferentes sistemas de produção de NO 

a partir de nitrito, os quais seguem a reação química geral:   

NO2
-
 + e

-
 + 2H

+
 → NO + H2O 

 A nitrato redutase (NR), enzima que normalmente reduz nitrato a nitrito, às 

custas do consumo de NAD(P)H, é também capaz de transferir um elétron do 

NAD(P)H para o nitrito resultando na formação de NO (número de oxidação do 

nitrogênio +5, +3 e +2, respectivamente). Essa enzima, que ocupa uma posição central 

no metabolismo de nitrogênio das plantas, por realizar uma vez que realiza o primeiro 

passo na conversão do nitrato em amônia (forma assimilável de N), tem se mostrado 

uma importante fonte de óxido nítrico, sendo a produção desse radical livre 

dependente da regulação da atividade da enzima por fosforilação (Rockel et al., 

2002). 

 Além da NR citossólica, estudos demonstram que uma NR associada com uma 

nitrito redutase, ambas ligadas à membrana plasmática, também seriam capazes de 

produzir NO, estando esse complexo está presente exclusivamente apenas nas raízes e 

levando à produção de NO no espaço apoplástico (Stöhr & Stremlau, 2006). Essa via 
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de produção de NO é altamente dependente de condições ambientais, tais como 

disponibilidade de nitrato ou oxigênio, e evidências recentes têm demonstrado sua 

importância no controle da formação de micorrizas (Gupta et al., 2011). 

 A cadeia de transporte de elétrons mitocondrial também tem sido indicada 

como uma fonte potencial de NO, especialmente em situações de baixas tensões de 

oxigênio (Igamberdiev & Hill, 2004). Na impossibilidade de utilizar o oxigênio como 

aceptor final de elétrons, a citocromo c oxidase exibe a capacidade de reduzir nitrito a 

NO, condição inversa a que ocorre em aerobiose, onde esta enzima é capaz de 

consumir NO e produzir nitrito, mantendo, ao menos parcialmente, o status energético 

da célula (Gupta & Igamberdiev, 2011).  

 Nos cloroplastos, as membranas dos tilacóides também parecem estar 

envolvidas no processo de produção de NO a partir de nitrito. Contudo, cabe ressaltar 

que o cloroplasto é uma importante fonte de radical O2
-
, e a formação de peroxinitrito 

a partir do NO e O2
-
 estaria associada à ocorrência de peroxidação de lipídios e 

proteínas nessa organela, ambos importantes na modulação de seu funcionamento 

(Jasid et al., 2006). Ademais, estudos in vitro indicam a possibilidade da participação 

dos peroxissomos na produção de NO a partir da redução do nitrito, sendo esta reação 

catalizada pela enzima xantina oxidoredutase (XOR). Os produtos predominantes da 

ação desta enzima em condições aeróbicas são o ácido úrico e o superóxido, 

entretanto, em condições de anaerobiose, essa enzima reduz o nitrito em NO, 

utilizando NADH e xantina como agente redutor (Gupta et al., 2011). 

 Finalmente, existe a produção de NO no espaço apoplástico através da redução 

não enzimática de nitrito, em pH ácido, segundo a reação reversível:  

2 NO2
-
 + 2H

+
 ↔ 2HNO2 ↔ NO + NO2 + H2O ↔ 2NO + ½ O2 + H2O 
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 Agentes redutores como ácido ascórbico e compostos fenólicos podem 

deslocar o equilíbrio da reação no sentido da formação do NO, aumentando sua taxa 

de produção (Bethke et al., 2006). 

 

3.2. Vias de produção de NO dependentes de L-arginina 

 Uma diversificada família de enzimas conhecidas como NO sintases (NOS) 

estão amplamente presentes em animais, sendo responsáveis pela reação de oxidação 

de L-arginina em L-citrulina com a liberação de NO. A reação de oxidação ocorre por 

meio de um grupo heme, em presença de oxigênio, com o consumo de NADPH. Seu 

funcionamento é dependente da presença de calmodulina e Ca
2+

 (Alderton et al., 

2001). Até o presente momento, a existência de NO sintases, sejam elas homologas ou 

não-homologas às encontradas em animais, não foi demonstrada de maneira definitiva 

em plantas. Apesar disso, a atividade do tipo NOS, com produção de óxido nítrico 

dependente de L-arginina já foi extensivamente demonstrada em plantas (Zhao et al., 

2007; Issue, 2009; Fröhlich & Durner, 2011). 

 Outras vias de produção de NO com participação de L-arginina estão sendo 

investigadas atualmente, com resultados ainda inconclusivos. Dentre elas, destacam-

se a liberação de NO durante a síntese de poliaminas e a produção de NO a partir de 

hidroxilamina (Gupta et al., 2011). 

 

4. Mecanismos de degradação de NO 

 A diversidade de origens e processos em que o NO participa sugere a 

existência de mecanismos de degradação ou inativação que sejam capazes de 

controlar seus níveis, bem como sua reatividade e função sinalizadora. Por exemplo, 

as hemoglobinas são reconhecidas como capazes de modular a homeostase do NO, 
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tanto por oxidação quanto por reações de S-nitrosilação em plantas (Perazzolli et al., 

2006). Por outro lado, a enzima S-nitrosoglutationa redutase (GSNOR) também tem 

sido indicada como uma das principais rotas pelas quais o metabolismo do NO e de 

moléculas derivadas do NO pode ser regulada (Salgado et al., 2013). Outras vias são 

indicadas na literatura, com resultados ainda incertos em relação a sua importância e 

com poucas evidências in vivo de suas atuações na degradação do NO em plantas.  

 

4.1. Hemoglobinas 

 As hemoglobinas são encontradas de forma ubíqua em eucariotos e estão 

também presentes em muitas bactérias (Watts et al., 2001). Ao menos três tipos foram 

categorizados em plantas: simbiótica, não-simbiótica e truncada.  

A hemoglobina simbiótica é certamente a mais conhecida, sendo encontrada 

principalmente nas células infectadas por bactérias simbióticas fixadoras de nitrogênio 

de nódulos de raízes de plantas leguminosas (Arredondo-Peter et al., 1998). Estas se 

acumulam no citosol em concentrações relativamente altas, mantendo a concentração 

de oxigênio estável e em escala nanomolar. As baixas tensões de oxigênio evitam a 

inativação da enzima nitrogenase presente nas bactérias, e ao mesmo tempo a 

hemoglobina armazena oxigênio, permitindo a continuidade da respiração (Ott et al., 

2005).  

Em contrapartida, as hemoglobinas não-simbióticas, como o próprio nome 

sugere, não estão ligadas à fixação simbiótica de nitrogênio. Ocorrem em sementes, 

raízes, folhas e outros órgãos de praticamente todas as espécies vegetais (Igamberdiev 

& Hill, 2004). São classificadas em dois tipos principais no que diz respeito à 

intensidade da ligação química com o oxigênio. As pertencentes ao primeiro tipo 

(classe 1), possuem uma altíssima afinidade com o oxigênio e como resultado 
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apresentam-se majoritariamente no estado oxigenado na maior parte das condições 

fisiológicas. São induzidas em condições de estresse, especialmente durante anóxia e 

hipóxia (Igamberdiev & Hill, 2004).  As pertencentes ao segundo tipo (classe 2), 

possuem afinidade ao oxigênio semelhante a das hemoglobinas simbióticas e sua 

função ainda não está bem estabelecida (Dordas, 2003). 

 A importância das hemoglobinas de classe 1 em plantas têm sido evidenciada 

pela descoberta de uma possível via fermentativa em condições de hipóxia 

envolvendo o nitrito como aceptor final alternativo, na cadeia de transporte de 

elétrons mitocondrial, gerando NO como produto (Gupta & Igamberdiev, 2011). A 

hemoglobina atuaria convertendo o NO em nitrato (NO3
-
). O nitrato por sua vez é 

convertido em nitrito (NO2
-
) pela ação da enzima nitrato redutase as custas de 

consumo de NADH, reiniciando o ciclo (Igamberdiev & Hill, 2004).  

A via sugerida nesse, e em outros trabalhos (Perazzolli et al., 2004), estabelece 

que a oxihemoglobina [Hb(Fe
2+

)O2] liga-se ao NO, formando S-nitrosohemoglobina. 

O NO é oxidado em nitrato (NO3
-
) tendo como produto a metHb [Hb(Fe

3+
)]. A metHb 

é então reduzida a [Hb(Fe
2+

)] por uma metHb redutase, as custas do consumo de 

NAD(P)H. A [Hb(Fe
2+

)] é prontamente oxigenada [Hb(Fe
2+

)O2], dada a altíssima 

afinidade pelo oxigênio, ocorrendo mesmo em concentrações muito baixas 

(nanomolar), e, desse modo, a oxihemoglobina é regenerada (Figura 1). Esse ciclo 

mantém o funcionamento da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, resultando 

na regeneração do NAD(P)H e do NADH no processo, mantendo os níveis de NO sob 

controle. Essa via contribui com a produção de ATP sob hipóxia, mantendo baixos os 

níveis de fermentação láctica e alcoólica (Igamberdiev and Hill, 2004).   

As hemoglobinas truncadas foram as últimas a serem descobertas e também 

possuem ampla distribuição, porém suas propriedades bioquímicas e estrutura 
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terciária distinta sugerem diferentes funções celulares, ainda desconhecidas (Dordas, 

2003). 

 

Figura 1. Representação esquemática do ciclo da hemoglobina/NO em plantas sob 

hipóxia. A enzima nitrato redutase (NR) converte nitrato em nitrito às custas do consumo de NADH. A 

cadeia de transporte de elétrons mitocôndrial (M) utiliza o nitrito como aceptor final de elétrons 

alternativo. A oxihemoglobina [Hb(Fe
2+

)O2] converte o NO em NO3
-
 convertendo-se em MetHb 

[Hb(Fe
3+

)]. A oxihemoglobina é regenerada pela enzima MetHb redutase seguida da ligação com o 

oxigênio (modificado de Igamberdiev & Hill, 2004 ).  

  

4.2.  S-nitrosoglutationa redutase  

 A glutationa é um tripeptídio (γ-glutamilcisteinilglicina) que contém uma 

ligação peptídica não usual entre o grupo amino de uma cisteína ligado ao grupo 

carboxil da cadeia lateral de um glutamato. A cisteína está ligada também a uma 

glicina por uma ligação peptídica normal. É conhecido por atuar direta ou 

indiretamente em quase todos os processos celulares, tais como síntese protéica e de 

DNA, atividade enzimática, transporte de metabólitos, proteção celular, entre outros 
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(Meister & Anderson, 1983). É um potente antioxidante e participa de importantes 

mecanismos de prevenção de danos celulares causados por formas radicais livres 

como espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (Szalai et al., 2009; Zechmann, 

2014).  

Está presente em grandes concentrações celulares em tecidos de plantas, 

animais e micro-organismos (0,1-10 mM) (Meister, 1988). Existe sob duas formas 

como sulfidril (reduzido, GSH) e como dissulfeto (GSSG). O grupo tiol da cisteína, 

em sua forma reduzida, é capaz de doar um elétron (H
+
 + e

-
) para outras moléculas 

instáveis, processo pelo qual ela própria se torna instável, ligando-se a outra 

glutationa no mesmo estado oxidado, formando o dímero glutationa dissulfeto 

(GSSG). A enzima glutationa redutase (GR) converte-a novamente para a forma GSH 

às custas do consumo de NAD(P)H. Por esse motivo a maior parte das células 

possuem 90% de sua glutationa em sua forma GSH (Meister, 1988).  

O óxido nítrico reage com o GSH por meio de uma reação de S-nitrosilação, 

formando a S-nitrosoglutationa (GSNO) (Figura 2). Essa é atualmente considerada 

uma das reações mais importantes no metabolismo do NO em plantas, uma vez que a 

GSNO consistiria num possível reservatório móvel de NO, aumentando, portanto, a 

possibilidade de estocagem e transporte desse composto sinalizador (Barroso et al., 

2006; Corpas et al., 2013). O mais notável sobre essa rota metabólica é a presença de 

uma GSNO redutase (GSNOR) conservada, de bactérias a humanos, sendo 

responsável pela conversão de GSNO em GSSG e NH3 (Figura 2) (Liu et al., 2001). 

Assim sendo, a molécula GSNO parece atuar não apenas como um estoque móvel de 

NO, mas também como um composto intermediário na rota de degradação de NO via 

GSNOR, e, dessa forma, representaria um importante mecanismo de regulação da 

disponibilidade do NO em tecidos vegetais. 
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 Figura 2. Representação esquemática do metabolismo da GSNO em plantas e sua 

regulação pela GSNO redutase. O NO reage com a glutationa reduzida (GSH) para formar S-

nitrosoglutationa (GSNO), que pode ser convertida em glutationa oxidada (GSSG) e amônia (NH3). 

Alternativamente, a GSNO, em presença de GSH, ascorbato e Cu
+

 pode produzir NO e GSSG. A 

GSNO pode transferir NO para resíduos de cisteína de outros peptídeos ou proteínas (reações de S-

nitrosilação). Essa modificação pós-traducional pode modificar a função de uma ampla variedade de 

proteínas (modificado de Leterrier et al., 2014). 

 

4.3. Interação com espécies reativas de oxigênio. 

 As espécies reativas de oxigênio ROS (do inglês, Reactive Oxigen Species) 

são substâncias com grande reatividade e podem interagir com a imensa maioria das 

moléculas biológicas. São as principais causadoras de estresse oxidativo celular e, por 

esse motivo, podem apresentar efeitos tóxicos, dependendo da concentração em que 

se encontram (Saed-Moucheshi et al., 2014). Em células vegetais, as ROS são geradas 

por diferentes mecanismos e ocorrem em diferentes compartimentos celulares como 

apoplasto, mitocôndria, peroxissomos, cloroplastos e retículo endoplasmático (Saed-

Moucheshi et al., 2014). 

O NO é capaz de reagir com tais moléculas atuando, dependendo das 

concentrações e dos radicais envolvidos, ora como antioxidante, ora como fontes de 

outras espécies reativas com poder oxidante ainda maior (Chaki et al., 2009). Tal fato 

pode ser ilustrado no caso da reação do NO com o radical superóxido (O2
-
) dando 

GSNO

GSH NO

GSSG
Cu+

Ascorbato / GSH

GSNOR
NADH

NAD+

GSSG + NH3

Proteína -Cis-SH

Proteína -Cis-SNO
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origem ao potente oxidante peroxinitrito (ONOO
-
/ONOOH). Em baixas 

concentrações, (NO/O2
- 
 <1), o incremento das taxas de NO é capaz de aumentar as 

taxas de peroxidação de lípídios pelo aumento na formação de peroxinitrito. Quando a 

concentração de NO ultrapassa a de superóxido (NO/O2
- 
>1) este passa a reagir com o 

peroxinitrito, removendo-o e inibindo a peroxidação (O’Donnell et al., 1997). 

Em plantas, as ROS são importantes substâncias sinalizadores em condições 

de estresse, tanto bióticos como abióticos, sendo responsáveis por diversas respostas 

de aclimatação e resistência (Dat et al., 2000; Baxter et al., 2014). Trabalhos recentes 

indicam também a participação de compostos derivados da interação do NO com ROS 

em algumas dessas respostas à estresses (Wrzaczek et al., 2010; Vandelle and 

Delledonne, 2011). 

 

5. Interações entre NO e fitohormônios no desenvolvimento vegetal 

 É bem estabelecido que o desenvolvimento vegetal é controlado pela ação 

coordenada de diversas classes hormonais e outros sinalizadores endógenos, dentre os 

quais o NO (Freschi, 2013). Por exemplo, respostas controladas pelo hormônio ácido 

abcísico (ABA), tais como a abertura e o fechamento estomático e o crescimento de 

raízes, são induzidas concomitantemente à aumentos na produção de NO e de outras 

espécies reativas de oxigênio como o peróxido de hidrogênio (H2O2) (Hancock et al., 

2011).  

A quebra da dormência de sementes, outro evento tipicamente controlado por 

ABA e giberelinas, também envolveria a participação do etileno e NO, os quais 

agiriam em conjunto na neutralização dos efeitos inibidores do ABA sobre a 

germinação (Arc et al., 2013b). Em outras respostas vegetais, no entanto, a relação 

entre a ação do etileno e do NO ocorre de forma antagônica, tais como durante o 



 23 

amadurecimento de frutos, onde o NO se mantém  elevado durante os estágios 

imaturo do desenvolvimento e diminui sua concentração ao longo do 

amadurecimento, situação inversa a do etileno (Manjunatha et al., 2012).  Aliás, a 

aplicação de NO tem sido proposta por diversos trabalhos como estratégia para o 

atraso no processo de amadurecimento de frutos e senescência em folhas e folhas 

destacadas (Li et al., 2014). No caso da ação do NO durante o amadurecimento de 

frutos, um dos mecanismos de ação sugeridos envolve a inibição da produção de 

etileno. Um desses mecanismos parece consistir na ligação do NO com o precursor do 

etileno, o ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico (ACC) e a enzima ACC oxidase, 

formando um complexo estável (Zaharah & Singh, 2011a). Além disso, o NO parece 

reprimir o acúmulo de transcritos de diferentes enzimas chaves da via de biossíntese 

de etileno, bem como controlar a produção de etileno por meio da S-nitrosilação da 

enzima metionina adenosiltransferase, inibindo sua atividade (Lindermayr et al., 

2006). 

De forma similar, durante a senescência foliar e de peças florais, outro 

processo promovido pelo etileno, o NO também apresenta um forte efeito inibitório 

(Leshem et al., 1998). No entanto, alguns desses estudos se valem da aplicação 

exógena de NO, que em determinadas concentrações é tóxico e está envolvido na 

sinalização de morte celular programada (Procházková & Wilhelmová, 2011). 

 

6. Luz e metabolismo do NO  

 A percepção da luz pelas plantas é uma forma de otimizar as reações 

fotossintéticas e regular seu crescimento e desenvolvimento. Muitos processos tais 

como a germinação de sementes, inibição do alongamento de hipocótilos e caules, 

bem como a diferenciação dos cloroplastos são controlados pela luz (Beligni & 
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Lamattina, 2000). Essas respostas são essencialmente mediadas por fotorreceptores 

específicos para determinadas faixas de comprimento de onda do espectro luminoso. 

São conhecidas ao menos quatro classes de fotoreceptores em plantas: os 

sensíveis à luz azul (criptocromos e fototropinas) e UV-A (criptocromos), os sensíveis 

ao UV-B (proteína UVR8, em Arabidopsis) e os fitocromos, os quais respondem aos 

comprimentos de onda vermelho (V) e vermelho-extremo (VE) (Fankhauser & Chory, 

1997). Ainda que o conhecimento acerca da percepção da luz em vegetais tenha 

avançado significativamente, os mecanismos pelos quais esses fotorreceptores 

traduzem a informação luminosa em sinais bioquímicos ainda necessitam ser melhor 

esclarecidos. Dentre esses mecanismos, sabe-se, por exemplo, que o NO é capaz de 

participar do controle de diversas respostas fisiológicas moduladas pela luz via 

fitocromos, tais como a germinação de sementes fotoblásticas, alongamento caulinar, 

diferenciação plastidial e síntese de clorofilas (Giba et al., 1998; Beligni & Lamattina, 

2000; Melo, 2014).   

 Além dos receptores de luz clássicos, a presença da atividade fotossintética 

devido à presença de cloroplastos funcionais também consiste numa importante fonte 

de informação do contexto luminoso em que a planta se encontra, e parece influenciar 

a presença de NO nas células vegetais (Ördög et al., 2013). Em contrapartida, estudos 

têm demonstrado que o NO estimula a formação e diferenciação de cloroplastos bem 

como a síntese de clorofilas (Tewari et al., 2013; Melo et al., 2014), apresentando, 

ainda, um importante papel na regulação da atividade fotossintética (Galatro et al., 

2013). De modo interessante, fortes indícios de correlação entre a percepção da luz 

via fitocromos e a produção de NO em plantas também foram recentemente obtidos 

em nosso laboratório, por meio do uso de mutantes de tomateiro deficientes na síntese 

desse fotorreceptor (Zuccarelli & Freschi, 2010).  Nesse trabalho, verificou-se que a 
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condição de escuro era capaz de induzir aumentos de até cinco vezes na emissão de 

óxido nítrico por plântulas selvagens e de mutantes fotormorfogênicos, porém, essa 

emissão massiva de NO era fortemente inibida sob diversas condições de luz, mesmo 

sob baixas intensidades luminosas (5 μmoles de fótons m
-2

 s
-1

). Entretanto, no 

mutante deficiente para fitocromos yellow green 2 o comportamento de produção de 

NO sob luz vermelha (630-650 nm) de baixa intensidade (5 μmoles de fótons.m
-2

.s
-1

) 

foi semelhante à condição de escuro, indicando a possível participação dos 

fitocromos. Neste mesmo mutante, luz vermelha de maior intensidade (200 μmoles de 

fótons m
-2

 s
-1

) foi capaz de inibir a emissão de NO, ainda que os níveis tenham se 

mantido acima daqueles encontrados na variedade selvagem sob mesma condição 

luminosa.  

 

7. O tomateiro como modelo para estudos sobre a fotomorfogenese vegetal 

O tomateiro (Solanum lycopersicum L.) é uma espécie de grande importância 

não apenas em termos agronômicos, mas também como modelo de estudo para 

diversos aspectos fisiológicos não presentes em outras plantas modelos tais como 

Arabidopsis, arroz, tabaco, etc. Uma das características mais marcantes desse modelo 

é a presença de um fruto carnoso, com amadurecimento tipicamente climatérico. 

Dentre os recursos genéticos disponíveis para essa espécie, encontramos em S. 

lycopersicum uma grande variedade de cultivares, mutantes e transgênicas com 

alterações em diversos aspectos metabólicos e de desenvolvimento (Gray et al., 

1994). Existem, por exemplo, mutantes descritos para a síntese de fotorreceptores 

(Kendrick, 1996), em vias de transdução de sinais luminosos (Kendrick et al., 1997), 

padrões de amadurecimento (Lanahan et al., 1994; Wang et al., 2005), entre outros. 

Existem também diversos mutantes com alterações na produção ou sensibilidade a 
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diversos hormônios vegetais como auxinas (Daniel et al., 2014), citocininas (Pino-

Nunes, 2005), giberelinas (George Jones, 1987), etileno (Lanahan et al., 1994) e ácido 

abscísico (Burbidge et al., 1999). Tais recursos genéticos representam uma ferramenta 

de grande valor para pesquisas diversas. 

Quando comparado com o modelo clássico Arabidopsis thaliana, a cultivar 

miniatura de tomateiro Micro-Tom, proposta como modelo genético apresenta 

diversas vantagens frente às variedades comerciais de tomateiro (Meissner et al., 

1997), tais como possuir tamanho reduzido, ser capaz de produzir frutos e sementes 

em vasos de pequeno volume (50-150 mL) e completando seu ciclo de vida bastante 

curto (em 70-90 dias). Suas sementes e plântulas apresentam tamanho maior do que as 

de Arabidopsis o que facilita a separação de porções como cotilédones, hipocótilos ou 

raízes para análises bioquímicas e moleculares (Lombardi-Crestana et al., 2012). 

Assim como Arabidopsis, o tomateiro apresenta um genoma de tamanho 

relativamente pequeno e com poucas sequências repetitivas de DNA (Breeding & 

Hall, 1988), o qual já se encontra totalmente sequenciado (Sato et al., 2012).  

Diante das interessantes evidências já obtidas em nosso laboratório acerca da 

influência da luz sobre os teores endógenos de NO em plântulas de tomateiro 

(Zuccarreli & Freschi,2010; Melo, 2014) esse material de estudo parece representar 

um sistema interessante para estudos mais aprofundados acerca dos mecanismos 

bioquímicos e fisiológicos responsáveis pela produção, conjugação e degradação 

desse composto sinalizador.  Por exemplo, a avaliação detalhada e simultânea dos 

conteúdos de NO e de sua degradação, ao longo de diferentes condições luminosas 

constitui por si só numa estratégia interessante para avaliar a possível 

interdependência entre diferentes aspectos do metabolismo desse radical livre com 

vistas à proporcionar a manutenção de seus níveis endógenos em patamares 
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adequados. Por outro lado, por se tratar de uma espécie modelo para estudos sobre a 

formação, desenvolvimento e amadurecimento de frutos carnosos climatéricos, o 

tomateiro representa um material bastante interessante não apenas para estudos sobre 

o metabolismo do NO em tecidos vegetativos, mas também em tecidos do fruto, cujo 

amadurecimento encontra-se sob forte influência do NO e que apresenta grande 

importância nutricional e econômica. Ademais, essa espécie consiste ainda num 

material de estudo bastante interessante para se investigar a importância de 

cloroplastos funcionais sobre o metabolismo de NO, uma vez que apresenta não 

apenas a clássica conversão de etioplastos em cloroplastos durante o desestiolamento 

de suas plântulas, mas também apresenta a conversão de cloroplastos em 

cromoplastos em seus frutos carnosos, sendo que ambos esses processos encontram-se 

sobre forte influência de sinais luminosos. Estudos sobre o metabolismo e sinalização 

do NO durante esses eventos de diferenciação plastidial, poderiam, portanto, 

proporcionar evidências interessantes sobre o papel dessas organelas no ainda pouco 

elucidado cenário das interações entre luz e NO em tecidos vegetais.  

 

Objetivos 

O presente trabalho buscou investigar a influência da luz sobre o metabolismo 

de NO durante a conversão de etioplastos em cloroplastos em plântulas de tomateiro e 

a conversão de cloroplastos em cromoplastos durante o amadurecimento dos frutos 

carnosos dessa espécie.  
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Conclusões 

 

No presente trabalho constatamos uma correlação positiva entre os conteúdos 

endógenos e as taxas de degradação de NO, indicando que a disponibilidade tecidual 

desse radical livre estaria sob controle preciso de diferentes mecanismos de 

conjugação e/ou degradação.  

De modo geral, tecidos portadores de cloroplastos funcionais (e.g., plântulas 

desestioladas, frutos imaturos) apresentaram maiores taxas tanto de produção quanto 

de remoção de NO dos tecidos, denotando um possível papel chave para essa organela 

no metabolismo de NO.  

Tanto a produção quanto a degradação de NO em tomateiro parecem estar sob 

regulação da luz, uma vez que incrementos em ambos processos foram observados em 

plântulas expostas à luz, bem como em tecidos cotiledonares e de frutos de mutantes 

hipersensíveis à esse sinal ambiental.  

Os dados obtidos também sugerem que a S-nitrosilação consistiria num 

importante mecanismo de remoção do NO tanto em plântulas quanto em frutos de 

tomateiro. Embora os resultados obtidos indiquem a enzima GSNOR de tomateiro 

seja estimulada pela luz,  estudos adicionais ainda serão necessário para esclarecer os 

mecanismos pelos quais esse sinal ambiental influenciaria a capacidade de remoção 

de NO nos tecidos vegetativos e reprodutivos de tomateiro.  
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