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RESUMO 

SENESCÊNCIA FOLIAR E DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL 

EM PLANTAS TRANSGÉNICAS DE Petunia x hybrida

CONTENDO OS GENES PsAc12-knl E PsAc1ript 

Xl 

Autora: FRANCINE LORENA CUQUEL 

Orientador: Prof. Dr. KEIGO MINAMI 

Co-orientador: Dr. DAVID CLARK 

Esta pesquisa avaliou o gene "homeobox" knotted-1 (knl), um gene 

mutante de milho, o qual acredita-se estar envolvido no metabolismo de citocinina e o 

gene isopentenil transferase (ipt), um gene bacteriano, que codifica a primeira enzima 

envolvida na síntese de citocinina. Duas gerações de plantas de Petunia x hybrida 

contendo o gene PsAG12-knl foram induzidas à senescência e avaliadas quanto ao 

processo de senescência foliar. Este processo foi retardado em vários graus, obtendo-se 

plantas com fenótipos de não-senescente até nunca senescente. A avaliação da segunda 

geração mostrou que o promotor SAG12 nem sempre apresentou regulação completa. A 

expressão do gene knl bloqueou o processo de senescência foliar e causou alterações 

morfológicas e fisiológicas de intensidade moderada a severa. A maioria das plantas 

não-senescentes apresentaram alterações fenotípicas moderadas, as quais não foram 

consideradas prejudiciais na avaliação do desempenho das plantas. A avaliação dos 

dados sugere que o gene knl possivelmente afeta direta ou indiretamente o metabolismo 

da citocinina. Porém, o mecanismo pelo qual o gene knl afeta o metabolismo da 

citocinina ainda está por ser elucidado. Plantas de Petunia x hybrida contendo o gene 

PsAG12-ipt, quando cultivadas sob deficiência nutricional, apresentaram melhor 

desempenho horticultural que plantas do tipo selvagem. Sob adequada disponibilidade 

de nutrientes, o promotor SAG12 não apresentou regulação completa e a expressão do 

gene ipt causou alterações morfológicas e fisiológicas. 



LEAF SENESCENCE ANO NUTRITIONAL DEFICIENCY 

IN TRANSGENIC Petuniax hybrida PLANTS CONTAINING

THE PsAc1rk11l AND PsAc1ript GENES

Xll 

Author: FRANCINE LORENA CUQUEL 

Adviser: Prof. Dr. KEIGO MINAMI 

Co-Adviser: Dr. DAVID CLARK 

SUMMARY 

This research focused on the homeobox knotted-1 gene (knl), a mutant 

maize gene that is thought to be involved in cytokinin metabolism, and the isopentenyl 

transferase gene (ipt), a bacterial gene encoding an enzyme that catalyzes the rate

limiting step in cytokinin biosynthesis. Transgenic PsAc12-knl Petunia x hybrida plants 

were subjected to drought stress treatment, and the leaf senescence process was 

evaluated in two generations. This process was delayed in several degrees from a non

senescent to a never-senescent phenotype. The evaluation of the second progeny 

generation showed that the promoter SAG12 did not always present complete regulation. 

Knl gene expression blocked the leaf senescence process and caused some 

morphological and physiological alterations, which ranged from mild to severe 

intensity. The majority of the plants with a non-senescent phenotype showed mild

alterations, which were not considered detrimental to the plants performances. The data 

presented support the possibility that the knl gene affects cytokinin metabolism either 

direct or indirectly. The mechanism(s) through the knl gene affects the cytokinin 

metabolism remains to be elucidated. Transgenic PsAG12-ipt Petunia x hybrida plants 

grown under nutritional deficiency showed better horticultura! performance than wild

type plants. Under adequate nutrient supply the SAG12 promoter did not present 

complete regulation and some ipt gene expression occurred causing morphological and 

physiological alterations. The ipt gene "leaky" expression under adequate nutritional 

supply might be attributed to the summer heat-stress during the crop production. 



1 INTRODUÇÃO 

A citocinina é um hom1ônio vegetal envolvido em vários processos 

fisiológicos e de desenvolvimento como senescência, ramificação lateral, abertura de 

estômatos, expansão de cotilédones, germinação de sementes e desenvolvimento de 

cloroplastos. Este hormônio também controla a expressão e repressão de genes 

importantes para induzir mudanças fisiológicas e morfológicas necessárias à adaptação 

das plantas a condições adversas do meio ambiente (Hare et al., 1997; Schmulling et al., 

1997). Sob deficiências nutricional e hídrica, temperaturas extremas, salinidade, 

inundação, ferimentos ou infecções por patógenos, as quais podem conduzir a processos 

de senescência, o nível de citocinina nas plantas diminui. 

Aplicações exógenas de citocinina diminuem o processo de 

senescência (Noodén & Leopold, 1988; Buchanan-Wollaston, 1997), bem como aliviam 

sintomas de deficiência nutricional (Simpson, 1982; Kuiper et al., 1989; Hare & Staden, 

1997). A primeira enzima envolvida na síntese de citocinina é a isopentenil transferase 

(Gan & Amasino, 1996). O gene que codifica esta enzima, gene isopentenil transferase 

(ipt), ainda não foi identificado em plantas, porém já foi identificado em Agrobacterium 

tumefaciens (Gan & Amasino, 1996). Este gene foi isolado e inserido em plantas, 

ocasionando um aumento da produção de citocinina (Gan & Amasino, 1995; Jordi et al., 

2000) e um nítido atraso da senescência foliar (Gan & Amasino; 1995; Dervinis. 1999). 

Estudos recentes verificaram que plantas transgênicas contendo genes 

"homeobox" aumentaram a produção de citocinina (Tamaoki et al., 1997; Kusaba et al., 

1998; Frugis et al., 1999; Rupp et al., 1999; Ori et al., 1999) e plantas transgênicas de 
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fumo contendo o gene "homeobox" knottedl (knl) apresentaram atraso da senescência 

foliar sem alterações morfológicas (Ori et al., 1999). 

Considerando-se que plantas transgénicas contendo genes "homeobox" 

e plantas transgénicas contendo o gene ipt têm apresentado maiores níveis de citocinina, 

esta superprodução pode atrasar a senescência foliar de plantas de Petunia x hybrida ou 

permitir que plantas de Petunia x hybrida cultivadas sob deficiência nutricional 

apresentem melhor desempenho que plantas do tipo selvagem. Para testar estas duas 

hipóteses dois grupos de experimentos foram avaliados. 

l O primeiro grupo teve como objetivos:

1.1 Transformar plantas de Petunia x hybrida cv. Mitchell Diplóide com o gene

PsAc12-knl. 

1.2 Avaliar o processo de senescência foliar das plantas transformadas. 

1.3 A ,·aliar o desempenho horticultura! das plantas transformadas. 

2 O segundo grupo teve como objetivo: 

2.1 Avaliar o desempenho horticultura! de plantas transgénicas de Petunia x hybrida 

cv. V26 contendo o gene PsAc12-ipt cultivadas sob deficiência nutricional



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Citocinina 

O hormônio citocinina foi descoberto há 45 anos em pesquisas sobre 

fatores que afetassem a divisão celular (Miller et al., 1955). O nome citocinina vem de 

"substância que estimula a divisão celular" (Miller et al., 1955). Além de estimular a 

divisão celular, a citocinina está envolvida em outros processos fisiológicos e de 

desenvolvimento, como senescência foliar, ramificação lateral, abertura de estômatos, 

expansão de cotilédones, germinação de sementes, síntese de pigmentos e 

desenvolvimento de cloroplastos (Taiz & Zeiger, 1991; Kamínek, 1992; Kamínek et al., 

1992; Mok & Mok, 1994; Davies, 1995; Schmülling et al., 1997; Thomas et al., 1997). 

A citocinina também apresenta uma função reguladora importante na resposta das 

plantas a condições ambientais adversas como deficiência nutricional, estresse hídrico, 

temperaturas extremas, salinidade, inundação, ocorrência de ferimento e infecção por 

patógenos (Hare et al., 1997). Nestas condições ocorre uma redução da produção de 

citocinina para induzir a expressão de genes necessários às mudanças fisiológicas e 

morfológicas para a adaptação (Hare & Staden, 1997; Schmülling et al., 1997). 

As citocininas são sintetizadas principalmente nas raízes e 

transportadas para o resto da planta através do xilema (Sattelmacher & Marschner, 

1978; Ronzhina & Mokronosov, 1994; Buchanan-Wollaston, 1997). Embora algumas 

citocininas possam ser obtidas pela quebra do tRNA, geralmente aceita-se que a rota 

biossintética primária começa com a transferência de um grupo isopentenil de 

112 
- isopentenil pirofosfato para adenosina 5'- monofosfato (IPA) formando ribotídeo



4 

de isopenteniladenina (McGaw & Burch, 1995; Gan & Amasino, 1996). O ribotídeo de 

isopenteniladenina é então convertido para várias formas de citocinina (Gan & 

Amasino, 1996). O primeiro passo deste processo é catalisado pela enzima isopentenil 

transferase (IPT) (IPTase ou sintetase de citocinina) (Kamínek, 1992; McKenzie et al., 

1994; McGaw & Burch, 1995: Gan & Amasino, 1996). Ainda que esta enzima possa ser 

detectada em extratos parcialmente purificados de plantas, todas as tentativas de isolá-la 

falharam devido à sua extrema instabilidade e ao fato do gene responsável pela sua 

codificação ainda não foi identificado em plantas (Gan & Amasino, 1996). Uma versão 

bacteriana da enzima isopentenil transferase codificada pelo gene ipt foi identificada em 

Agrobacterium tumefaciens (tmr, tzs) (Kamínek, 1992; McGaw & Burch, 1995; Klee & 

Lanahan, 1995; Gan & Amasino, 1996), em Pseudomona syringae pv. Savastanoi e em 

Rhodococus fascians (McKenzie et al., 1994). A expressão do gene ipt em células 

vegetais sob infecção de Agrobacterium tumefaciens causa superprodução de citocinina 

(Gan & Amasino, 1996). O gene ipt, deAgrobacterium tumefaciens, foi o primeiro gene 

que codifica um hormônio vegetal a ser clonado, expresso in vitro e inserido em plantas 

para superprodução hormonal (Kamínek, 1992; McKenzie et al., 1994 ). 

Além do gene ipt, alguns genes "homeobox", como o gene knotted-1 

(knl) de milho (Zea maize L.) (Ori et al., 1999), o gene NTHJ 5 (Nicotiana tabacum 

"homeobox" 15) de fumo (Nicotiana tabacum) (Tamaoki et al., 1997) e o gene OSHJ 

( Oriza sativa "homeobox" 1) de arroz ( Oriza sativa L.) (Kusaba et al., 1998), 

interferem na produção de citocinina em plantas transgênicas. A primeira indicação de 

semelhança entre o gene ipt e os genes "homeobox" foi obtida observando-se a 

superexpressão de genes "homeobox" em várias espécies, como arabidopsis 

(Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.) (Lincoln et al., 1994; Chuck et al., 1996), fumo 

(Nicotiana tabacum L.) (Li et al., 1992), tomate (Licopersicon esculentum (L.) Mill.) 

(Hareven et ai., 1996) e ervilha (Pisum sativum L.) (Hofer & Ellis, 1998). A 

superexpressão de genes "homeobox" afeta processos de desenvolvimento como perda 

da dominância apical, mudança da arquitetura foliar e produção de meristemas 

ectópicos nas margens das folhas (Chuck et al., 1996). A produção de meristemas 

ectópicos já havia sido observada anteriormente em folhas de plantas de fumo contendo 
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o gene ipt (Schmülling et al., 1988; Li e t  al., 1992). Estas semelhanças conduziram à

hipótese de que os genes "homeobox" pudessem imitar a superprodução de citocinina 

obtida pelo gene ipt (Chuck et al., 1996). 

Observando-se o nível hormonal de plantas transgênicas 

superexpressando genes "homeobox" foi verificado que estes genes não alteram apenas 

o nível de citocinina, mas também o nível de outros hormônios (Tamaoki et al., 1997;

Kusaba et al., 1998). Plantas de fumo transformadas com o gene "homeobox" NTHJ 5 

aumentaram o nível de citocinina e reduziram o nível de giberelina, enquanto os demais 

hormônios mudaram ligeiramente (Tamaoki et al., 1997). Plantas de fumo 

transformadas com o gene "homeobox" OSHJ aumentaram o nível de citocinina e 

reduziram os níveis de ácido de abscíssico e giberelina (Kusaba et al., 1998). 

Semelhanças fenotípicas entre plantas transgênicas que superproduzem citocinina e 

plantas que superexpressam genes "homeobox" sugeriram que estes fatores pudessem 

agir da mesma maneira (Rupp et al., 1999), porém relações diretas ou indiretas não 

foram relatadas entre a expressão do gene knl e modificações bioquímicas que 

pudessem conduzir a processos de diferenciação celular (Frugis et al., 1999). 

O gene knl de milho foi o primeiro gene "homeobox" a ser isolado em 

plantas (Hake et al., 1989) codificando uma proteína chamada 

"homeodomain-containing" (Vollbrecht et al., 1991 ). "Homeodomínios" são DNAs 

ligantes reguladores da transcrição gênica que estão envolvidos na determinação e 

diferenciação celular de diversos organismos como fungos. vermes, insetos e mamíferos 

(Smith & Hake, 1994). Esta descoberta levou à suposição de que o produto do gene knl 

é um regulador da transcrição, o qual em folhas mutantes altera o destino celular através 

da mudança da expressão de outros genes (Smith & Hake. 1994). Plantas de milho que 

sofreram mutações do gene knl apresentaram divisões periclinais das células da 

epiderme foliar no entorno das veias, formando nós ou protuberâncias, em contraste 

com folhas normais de milho, cujas células da epiderme sofrem divisões anticlinais no 

entorno das veias (Howell, 1998). Desorientações subseqüentes do plano de divisões 

das camadas sub-epidérmicas também contribuem para a formação de nós (Howell, 

1998). O gene knl apresenta expressão apenas no meristema apical de ramos (SAM), 
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não se expressando em folhas maduras (Hake et al., 1989; Vollbrecht et al., 1991; Smith 

et al., 1992: Sinha et al., 1993; Sinha & Hake, 1994; Smith & Hake, 1994). 

2.2 Estado nutricional e citocinina 

O padrão de crescimento das plantas atende a um princípio econômico, 

o qual é ilustrado pela partição da biomassa produzida pela fotossíntese entre as raízes e

os ramos para conduzir a uma utilização ótima de todos os recursos disponíveis 

(Werf-van der et al.. 1993). Sob condições de escassez hídrica ou escassez nutricional, 

relativamente mais biomassa é alocada para o sistema radicular, resultando em um 

aumento da habilidade para absorver íons ou água (Beck, 1996). Este tipo de 

crescimento resulta numa diminuição da relação biomassa dos ramos/raízes (Beck, 

1996). Jv1udanças na relação de biomassa ramos/raízes são particularmente 

pronunciadas em resposta à disponibilidade de nitrogênio para a planta (Beck, 1996). 

Em contraste, sob uma disponibilidade adequada de recursos, esta biomassa é 

predominantemente dirigida para os ramos (Beck, 1996). Isto resulta num aumento da 

área fotossinteticamente ativa da folha, aumentando assim o crescimento da biomassa 

de ramos (Beck. 1996). Para regular a partição de biomassa entre raízes e ramos, as 

raízes produzem e enviam mensagens tais como citocinina, sacarose e auxina para os 

ramos informando o estado nutricional (Kuiper et al., 1989; Beck, 1996; Thomas et al., 

1997). 

O estresse induze o declínio da biossíntese de citocinina nas raízes, 

resultando em diminuição do transporte de citocinina para os ramos (Hare et al., 1997). 

A citocinina tem a habilidade de controlar a expressão e repressão dos genes 

necessários para adaptação às condições ambientais (Thorsteinsson & Eliasson, 1990; 

Hare et ai.. 1997: Schmulling et al., 1997). É possível supor que durante o processo de 

evolução das plantas. aumentos no nível de citocinina hajam ajudado na adaptação a 

diferentes hábitats (Auer, 1997), o que foi observado em sorgo (Sorghum bicolor (L.) 

Moench ). Plantas dc: sorgo com fenótipo não-senescente tem maior nível de citocinina e 
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a habilidade de crescer em muito mais baixa disponibilidade nutrientes que os fenótipos 

senescentes (Ambler et al., 1992). 

Várias espécies anuais e perenes apresentam menor nível de citocinina 

nas raízes, ramos e xilema sob condições de deficiência de nitrogênio (Sattelmacher & 

Marschner, 1978; Salama & Wareing, 1979; Horgan & Wareing, 1980; Darral & 

Wareing, 1981; Kuiper et al., 1989; Thorsteinsson & Eliasson, 1990; Wagner & Beck, 

1993) ou deficiência de fósforo (Menary & Staden, 1976; Horgan & Wareing, 1980; 

Kuiper et al., 1989; Thorsteinsson & Eliasson, 1990), do que sob adequada 

disponibilidade de nutrientes. A deficiência de fósforo, contudo ocasiona mudanças 

mais lentas e menos pronunciadas no nível de citocinina que a deficiência de nitrogênio 

(Menary & Staden, 1976; Salama & Wareing, 1979). O nível de citocinina aumenta sob 

adequada disponibilidade nutricional (Kuiper et al., 1989; Beck, 1996; Thomas et al., 

1997). 

Aplicações exógenas de citocinina aliviam os sintomas de deficiência 

nutricional em trigo (Triticum aestivum L.) e em Plantago major (Simpson et al., 1982; 

Kuiper et al., 1989), em plantas de milho (Zea mays L) não apenas aliviam os sintomas 

de deficiência nutricional como foram capazes de aumentar a produtividade (Smiciklas 

& Below, 1992) e em plantas de ervilha (Pisum sativa L.) propiciam maior resistência 

ao congelamento (Kuraishi et al., 1966). Consistente com estes resultados, plantas 

geneticamente transformadas para aumentar a produção de citocinina apresentam 

melhor desempenho quando submetidas a estresse que plantas do tipo selvagem. Por 

exemplo, plantas que expressam o gene ipt sob controle de um promotor que se 

expressa sob choque térmico foram mais tolerantes ao choque térmico periódico que 

plantas não transformadas (Smart et al., 1991 ). Planta transgénicas de fumo contendo 

SAUR, um promotor ativo em células epidérmicas e corticais, unido ao gene ipt 

mostraram alteração no padrão de distribuição de nutrientes. Os resultados obtidos 

sugerem que o padrão de distribuição de nutrientes possa ser modificado pelo aumento 

do nível de citocinina (Li et al., 1992). 
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2.3 Senescência e citocinina 

A senescência é a fase terminal do desenvolvimento biológico dos 

vegetais. Este processo pode incluir a planta inteira ou pode restringir-se às folhas, 

flores ou frutos (Thompson et al., 1998). A idade para atingir a senescência depende da 

espécie, ocorrendo até mesmo quando as condições são ideais (Noodén & Leopold, 

1988; Grbic & Bleeker, 1995; Bleecker & Patterson, 1997; Buchanan-Wollaston, 1997; 

Gan & Amasino, 1996; Noodén et al., 1997; Guarente et al, 1998). Esta fase, contudo, 

pode ser acelerada por condições adversas. Na agricultura o processo de senescência 

pode limitar o rendimento das culturas, e pode contribuir para as perdas pós-colheita. O 

estudo deste processo pode conduzir ao desenvolvimento de técnicas para reduzir a 

senescência em aplicações agrícolas. 

O processo de senescência foliar envolve degradação de membranas, 

perda de estrutura, de organização, de solutos e da função da organela (Noodén & 

Leopold, 1988; Gan & Amasino, 1996). O sinal mais óbvio de senescência é a clorose 

foliar (amarelecimento) devida à destruição dos cloroplastos (Buchanan-Wollaston, 

1997). O ácido abscíssico e o etileno promovem a senescência, enquanto que a 

citocinina, a auxina e o ácido giberélico inibem (Gan & Amasino, 1996). A maioria das 

pesquisas efetuadas no passado para retardar o processo de senescência foliar 

concentraram-se na inibição da síntese do  etileno ou na aplicação exógena de citocinina 

(Noodén & Leopold, 1988; Buchanan-Wollaston, 1997; Gan & Amasino, 1996). As 

citocininas demonstraram estar envolvidas na manutenção do aparato fotossintético, da 

clorofila, das proteínas e do nível dos RNAs, os quais declinam durante a senescência 

(Noodén & Leopold, 1988). 

A senescência não é simplesmente um processo degenerativo (Gan & 

Amasino, 1996), é um processo ativo, que consome energia e está sob o controle do 

núcleo celular (Noodén & Leopold, 1988; Buchanan-Wollaston, 1997). Durante a 

senescência o mRNA da maioria dos genes declina rapidamente, mas o mRNA dos 

genes associados com a senescência (SAGs) aumenta (Lohman et aL 1994; 

Buchanan-Wollaston, 1997; Noodén et al., 1997; Guarante et al., 1998). 
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SAGs são comumente induzidos por diversos fatores como idade, 

deficiência luminosa, deficiência hídrica e ação hormonal (Buchanan-Wollaston, 1997). 

Aproximadamente trinta SAGs foram identificados em uma variedade de espécies 

vegetais, como arabidopsis (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh), aspargos (Asparagus 

officinalis L.), milho (Zea mays L.), rabanete (Raphanus sativus L.) e tomate 

(Licopersicon esculetum (L.) Mill) (Gan & Amasino, 1996). Existem duas classes de 

SAGs. Classe I, são específicos da senescência, cuja expressão não é identificada até o 

princípio deste processo (Gan & Amasino, 1996). Poucos genes pertencem a Classe I, 

como SAG 1 2 e SAG13, encontrados em arabidopsis (Lohman et al., 1994; Gan & 

Amasino, 1996). A maioria dos SAGs pertence à Classe II (Lohman et al., 1994; Gan & 

Amasino, 1996). Os genes pertencentes à Classe II apresentam transcrição detectável 

não só durante a senescência, mas também durante todo o desenvolvimento foliar 

(Buchanan-Wollaston, 1997). 

A senescência foliar provê vantagens em termos de adaptação das 

plantas ao hábitat (Noodén & Leopold, 1988). A senescência progressiva das folhas 

mais velhas reflete o gasto mínimo de energia necessário para a manutenção destes 

tecidos (Bleeker & Patterson, 1997; Guarente et al., 1998). É vantajoso para a planta só 

manter folhas enquanto elas contribuírem para a sua sobrevivência (Guarente et al., 

1998). Por exemplo. baixas temperaturas e dias curtos de outono limitam a 

produtividade, condições estas que conduzem a senescência foliar em árvores decíduas, 

permitindo o armazenamento da energia para ser gasta na próxima estação de 

crescimento (Guarente et al., 1998). O processo de senescência foliar em plantas anuais 

provê metabólitos, das folhas maduras para outras partes da planta, necessários para o 

desenvolvimento de folhas novas, sementes ou órgãos de armazenamento (Noodén & 

Leopold, 1988; Lohman et al., 1994; Buchanan-Wollaston, 1997; Guarente et al., 1998). 

A senescência é induzida por uma combinação de fatores ambientais e 

internos, os quais controlam a ocasião e a severidade do processo (Noodén & Leopold, 

1988; Thompson, 1998). Como fatores ambientais podem ser citados deficiências 

nutricionais, luminosa e hídrica, temperaturas sub ou supra-ótimas, ataque de patógenos 

e ocorrência de ferimentos (Noodén & Leopold, 1988; Thompson, 1998). Os fatores 
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internos incluem idade, desenvolvimento reprodutivo e nível hormonal (Noodén & 

Leopold. 1988: Bleecker & Patterson, 1997; Guarente et al, 1998; Gan & Amasino, 

1996:. Buchanan-Wollaston. 1997; Noodén et al., 1997). 

2.4 Engenharia genética para aumentar a produção de citocinina 

O entendimento a nível celular da fisiologia da citocinina vem da 

caracterização de plantas mutantes, as quais apresentaram alterações na síntese de 

citocinina e do estudo de plantas transgênicas contendo o gene ipt. As grandes 

limitações da aplicação exógena de citocinina para diminuição da senescência provém 

da dificuldade de conciliar a quantidade, o local e a ocasião ideais para se obter o efeito 

fisiológico desejado (Kamínek et al., 1997). Aplicações exógenas de citocinina são 

conhecidas como técnica: "aplicar e rezar" devido aos resultados incertos obtidos (Gan 

& Amasino. 1996). Isto ocorre porque este hormônio é passível de sofrer processo de 

conjugação com outras substâncias, metabolização para formas inativas e pela 

dificuldade de translocação para o local necessário (Klee & Lanahan, 1995; Gan & 

Amasino. 1996: Kamínek et al., 1997). 

Plantas mutantes com alterações no nível de citocinina são de obtenção 

difícil (Deikman. 1997), porque este hormônio exerce influência em muitos processos 

de desenvolvimento. interferindo assim no estabelecimento da planta (Medford et al., 

1989: Smart et ai.. 1991; Kamínek, 1992). O único mutante vegetal conhecido por 

produzir elevados níveis de citocinina é A. thaliana mutante do gene ampl (Chaurdhury 

et al., 1993). Observações deste mutante permitiram verificar os efeitos da 

superprodução de citocinina em processos fisiológicos, morfológicos e de 

desenvolvimento. Plantas com maior nível citocinina apresentam baixa estatura, folhas 

menores. reduzido sistema radicular (tanto na iniciação das raízes, quanto no 

crescimento das raízes), desenvolvimento anormal de flores e atraso da senescência 

foliar (Medford et aL 1989; Kamínek, 1992; Li et al., 1992; Estruch et al., 1993; Klee, 

1994 ). A maioria das plantas transgênicas que contêm o gene ipt exibem diminuição da 

senescência foliar. bem como diversas anormalidades morfológicas e de 
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desenvolvimento, correlacionadas com o aumento da citocinina, tais como, redução da 

estatura, da dimensão das folhas e do desenvolvimento radicular e aumento da 

ramificação (Li et al., 1992; Klee, 1994; Reid & Howell, 1995; Gan & Amasino, 1996; 

Mckenzie, 1998). 

Através das técnicas de engenharia genética os pesquisadores têm 

alterado o metabolismo da citocinina utilizando promotores que permitem a produção 

deste hormônio no local, na quantidade e no momento necessários (Kamínek et al., 

1997). Estes promotores podem ser induzidos por alta temperatura, ferimentos ou luz, 

bem como podem apresentar expressão concentrada num determinado tecido, ou numa 

determinada fase do desenvolvimento da planta (Gan & Amasino, 1996). 

O processo de senescência foliar tem diminuído com o sistema 

PsAG 12_ipt, o qual tem três características importantes: regulação temporal, espacial e 

quantitativa (Gan & Amasino, 1995; Dervinis, 1999). Na regulação temporal a 

produção de citocinina ocorre durante a última fase do desenvolvimento das folhas, isto 

é, senescência. Na regulação espacial a produção de citocinina é dirigida para os tecidos 

foliares. Na regulação quantitativa o nível de citocinina é mantido no mínimo 

necessário para a inibição de senescência (Gan & Amasino, 1996). Com sinais de 

senescência, o sistema PsAG1ript permite a expressão do gene ipt e então a enzima JPT

catalisa a produção de citocinina, a qual por sua vez diminui a senescência foliar (Gan 

& Amasino, 1996). Na ausência de sinais de senescência a expressão do gene ipt é 

atenuada devido à ação do promotor (Gan & Amasino, 1995). Este sistema é 

auto-regulatório e apenas é produzida a quantidade de citocinina necessária para 

bloquear a senescência foliar (Gan & Amasino, 1995; Guarante et al., 1998). De modo 

semelhante ao sistema PsAc1ript, plantas de fumo transformadas com PsAGJrknl 

aumentaran1 a síntese de citocinina e também apresentaram diminuição da senescência 

foliar (Ori et al., 1999). Estas plantas, porém, não mostraram inibição do crescimento 

radicular, como foi verificado em plantas transformadas com o gene PsAGJript (Ori et 

al., 1999). Esta observação conduz à suposição de que talvez estes dois genes não atuem 

da mesma maneira. 



12 

2.5 Biologia da petúnia 

A petúnia é uma planta da família Solanaceae, a qual também inclui 

espécies agrícolas, como fumo (Nicotiana tabacum ), tomate (Lycopersicon esculetum ), 

batata (Solanum tuberosum), berinjela (Solanum melongena) e várias espécies 

ornamentais, como Browallia, Brumansia, Capsicum, Salpiglossis e Schizanthus (Dole, 

l 999). Petunia x hybrida hort. Vilm. - Andr., é o gênero comercialmente produzido

(Dole, 1999), sendo derivada do cruzamento entre P. axillaris (Lam.) Bad. e P. 

intergrifolia (Hook.) (Dole, 1999). Desde que Jusseau identificou o gênero Petunia, nos 

idos de 1800, várias espécies de petúnia foram descritas com origens geográficas na 

América do Sul: Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Brasil, principalmente no 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Pia, 1984; Manrique, 1993 ). 

Comercialmente as petúnias são plantadas em canteiros ou em 

recipientes (varandas, caixas e cestas suspensas) (Dole, 1999). As petúnias produzidas 

para fins comerciais têm altura de 15 a 30 cm e apresentam folhas verde-escuras e ovais 

(Brickell & Zuk, 1997). Durante o crescimento vegetativo, elas produzem folhas 

alternadas, quando iniciam a produção de flores, passam a produzir folhas opostas (van 

der Krol & Chua, 1993). Petúnias apresentam flores brilhantes, em forma de trompete, 

simples ou dobradas com uma gama extensa de cores (lisas ou mescladas), incluindo 

azul, violeta, roxo, rosa, vermelho e branco (Brickell & Zuk, 1997). Existem oito tipos 

diferentes de P. hybrida: dobrada grandiflora, dobrada multiflora, gigante da Califórnia, 

simples grandiflora, simples multiflora, simples floribunda, miliflora e super petúnia 

com flores que variam em forma e tamanho dependendo do tipo da planta (Brickell & 

Zuk, 1997; Dole, 1999). 

A petúnia foi a primeira planta ornamental submetida a melhoramento 

(Ewart, 1999). Liberty Hyde Bailey, o "Pai da Horticultura Americana", fez 

melhoramento de petúnias no final de 1890 e início de 1900 (Ewart, 1999). Em 1896, 

ele escreveu "A Sobrevivência do Diferente", onde discutiu a evolução da petúnia e a 

importância da obtenção de novas variedades (Ewart, 1999). 
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A petúnia é uma planta modelo para a genética e citogenética devido às 

suas características genéticas e fisiológicas (Maizonnier, 1984 ). P. hybrida é uma planta 

diplóide que contém sete pares de cromossomos, facilmente distinguíveis entre si, assim 

a análise genética não é complicada (Maizonnier, 1984). O ciclo de vida de P. hybrida é 

curto, o que diminui o tempo necessário para adquirir resultados experimentais 

(Maizonnier, 1984). O florescimento ocorre de 8 a 13 semanas depois da semeadura, 

dependendo da época do ano (Dole, 1999). As sementes são produzidas 

aproximadamente 28 dias após a polinização e em grande quantidade, cerca de 8.600 a 

10.000 sementes/g (Ascher, 1984; Corr, 1998; Dole, 1999). 

A petúnia cresce em climas tropicais como planta perene e em climas 

temperados é cultivada como planta anual (Bailey & Bailey, 1976). As melhores 

condições para o seu crescimento são temperaturas de 21 a 28 ºe e comprimento do dia 

de 13 horas (Manrique, 1993). Temperatura, fotoperíodo e intensidade luminosa 

influenciam o período necessário para a antese. O florescimento é mais rápido entre 21 

a 26 ºe e mais lento entre 1 O a 15 ºe (Dole, 1999). A indução do florescimento 

acontece sob dias longos e dias curtos, porém as plantas florescerão mais cedo sob dias 

longos e intensidade luminosa alta (Karlsson & Nilsen, 1996). A temperatura também 

influencia a ramificação e o alongamento dos ramos. Temperaturas acima de 24 ºe 

diminuem a ramificação e causam alongamento indesejável dos ramos, mesmo sob dias 

longos (Corr, 1998; Dole, 1999). 

Solos bem drenados com pH de 5,5 a 6,3 e condutividade elétrica 

aproximada de 0,75 mmhos/cm favorecem o desenvolvimento das plantas de petúnia 

(Corr, 1998). Duas ou três aplicações de reguladores de crescimento, Daminozide 

(B-Nine) de 2,5 g/L a 5,0 g/L, são recomendadas em produção comercial para evitar o 

crescimento exagerado dos ramos (Boodley, 1981; Corr, 1998; Dole, 1999). 

A importância das petúnias pode ser verificada nas pesquisas efetuadas 

pela comunidade científica. Exemplos incluem experiências de transformação genética 

para diminuir a senescência foliar (Wilkinson et al., 1997; Gubrium, 1998; Dervinis, 

1999); transformação genética para modificação da cor da flor (Tanaka et al., 1998; 

Brugliera et al, 1999); transformação genética para produção de alcalóides (Thomas et 
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aL 1999): estudo da expressão gênica (Fujiwara et al., 1992; Finnegan e Mcelroy, 1994; 

Pua. 1994; Elomaa et al., 1995; Ulian et al., 1996) e estudos da morfologia e fisiologia 

de polinização (Derksen et al., 1999). 

2.6 Nutrição da petúnia 

Poucos estudos avaliaram a nutrição de petúnia. Pesquisadores têm 

recomendado aplicar juntamente com a irrigação, de 150 a 200 mg/L de 15N: 5P: 15K 

ou 20N: 20P: 20K. (Carlson & Carpenter, 1972; Johnson & Skelton, 1972; Boodley, 

1981; Frett et al.. 1985; Schwarze, 1991), ou 150 mg/L de 15N: l0P: 15K, alternado 

com 20N: 1 0P: 20K (Corr, 1998). Concentrações mais elevadas de fertilizante, contudo, 

não têm causado efeitos fitotóxicos. Frett et al. (1985) ao aplicarem 400 mg/L de N não 

observaram sintomas de fitotoxicidade de N, além de constatarem altos teores de

clorofila a e b nas folhas. Da mesma forma, aplicações semanais de 224 mg/L de N em 

mudas de petúnia, realizadas por van Iersel et al. (1998b ), conduziram a ótimos 

desempenhos pré e pós-transplante. Comercialmente, recomenda-se para plantas de 

canteiro de 50 a 150 mg/L de 15N: 5P: 15K, aplicados juntamente com a água de 

irrigação (Scotts Company, Miracle-Gro Excel). 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Avaliação das plantas transgênicas de petúnia contendo o gene PsAGirknl 

quanto ao atraso da senescência foliar 

3 .1 .1 Preparo do material, cultura do Agrobacterium tumefaciens, transformação 

genética e regeneração 

Sementes de petúnia (Petúnia x hybrida) cv. Mitchell Diplóide foram 

superficialmente esterilizadas por agitação mecânica durante 1 minuto em 95% de 

etanoL a seguir permaneceram durante 25 minutos em uma solução de 25% de 

hipoclorito de sódio com uma gota de Tween 20 (polyoxyethylene (20) sorbitan 

monolaurate) (Sigma) para cada 100 mL de solução. Posteriormente as sementes foram 

enxaguadas 3 vezes com água destilada esterilizada, permanecendo durante uma noite 

sob condições assépticas em placas-petri descartáveis (Sigma). Estas sementes foram 

semeadas em condições assépticas em Phytatrays (Sigma) contendo meio basal (BM), 

numa densidade de aproximadamente de 50 sementes por Phytatray. O meio BM foi 

preparado de acordo com Jorgensen et al. (1996) consistindo de 4,4 g da Mistura de 

Sais de Murashige & Skoog (MS) (Life Technologies), 30,0 g de sacarose (Sigma), 

0,5 g de tampão MES (Morpholinoethanesulfonic Acid) (Fisher), 1,0 mL de 1000 X da 

Mistura Modificada de Vitaminas de Murashige & Skoog (Sigma), 8,0 g Agar (Sigma) 

e água destilada para completar o volume total para 1 L. Após autoclavagem, o pH do 

meio BM foi ajustado para 5,8 com hidróxido de potássio a 1 M e vertido 

assepticamente nos Phytatrays. Estes Phytatrays foram fechados e colocados a 
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temperatura ambiente (24 a 25 °C), sob condições de iluminação claro/escuro 

(16/8 horas), fornecido por lâmpadas fluorescentes Gro-lux (Sylvania) 40 Watts. As 

sementes germinaram e as plantas cresceram sob condições assépticas para supnr 

expiantes foliares necessários para a transformação após 51, 58 e 65 dias. 

A construção gênica utilizada para transformação, conforme 

esquematizada na Figura 1, foi gentilmente fornecida por Dra. Sarah Hake 

(Universidade da Califórnia, Departamento de Biologia Vegetal e Microbiologia, 

Berkeley). Esta construção continha o promotor PsAc12 (Gan & Amasino, 1995) para 

controlar a expressão do cDNA (cópia do DNA) do gene mutante de milho knotted-1

(knl) (Vollbrecht et al., 1991), conforme descrito por Ori et al. (1999). A construção 

também continha os genes marcadores aminoglycoside acyltransferase I (AAC-1) e 

neomycina phosphotransferase II (NPT II). A expressão do gene AAC-! fornece à

bactéria resistência à gentamicina e a expressão do gene NPT II fornece à planta 

resistência à kanamycina. A colônia de A tumefaciens, contendo esta construção 

genética de PsAc12-kn, foi fornecida em meio Luria-Bertani (LB) sólido em placas-petri 

descartáveis lacradas. Estas placas-petri descartáveis permaneceram armazenadas a 4 ºe

até transferência das colônias para condições de crescimento. 

Promotor NOS- ACC- Pbin19 

Knl NPTII 

SAG12 ter I 

BD 2.18 Kb 1.4 Kb BE 

Figura 1 - Esquema da construção genética contendo o promotor SAG12 (Gan & 

Amasino, 1995) unido ao gene knotted-1 (knl) (Vollbrecht et al., 1991).

Para crescimento do A tumefaciens uma colônia foi inoculada em 

50 mL de meio LB líquido. O meio LB líquido consistia de 25 g/L de Luria Bertani 

Broth Mix (Life Technologies) e 50 µl/mL de kanamycina (Sigma), com o pH ajustado 

para 7,0 por hidróxido de potássio l M. A cultura, em um frasco Erlenmeyer (Sigma) de 
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100 mL, foi incubada sob agitação a 250 rpm (Incubadora de G24 Modelo Brunswide 

Cia. Científica, Inc.) e 28 ºe, durante uma noite. No dia seguinte foi efetuada a leitura

da absorbância da cultura a 600 nm e a densidade ótica (DO) foi ajustada para 0,15 

através de diluição em meio LB líquido. Nesta concentração o A. tumefaciens estava em 

uma fase crescimento ativo, a qual é ótima para a transformação. 

Explantes foliares de petúnia, completamente expandidos e sem 

pecíolo, foram retirados das plantas cultivadas por 51 dias em condições assépticas e 

colocados, também sob condições assépticas, em placa-petri descartável (Sigma) sob 

um papel filtro esterilizado imerso em 8 mL da colônia de A. tumefaciens com DO 

ajustada para O, 15. Dentro das placas-petri descartáveis os expiantes foliares foram 

cortados em segmentos de aproximadamente 5 x 5-8 mm. Posteriormente estes 

explantes foliares foram transferidos sem sobreposição para outras placas-petri 

descartáveis contendo papel filtro esterilizado na superfície de meio de co-cultivo 

(CCM) (Jorgensen et al., 1996), colocando-se a face adaxial da folha virada para baixo.

O meio CCM consistia do meio BM, suplementado com 1 mL/L de TDZ (Thidiazuron) 

(Sigma). Para evitar a saturação interna dos tecidos dos expiantes pela cultura de A. 

tumefaciens a transferência dos expiantes foliares foi feita o mais rápido possível. As 

placas-petri descartáveis contendo os expiantes inoculados sobre papel filtro 

esterilizado e meio CCM foram lacradas com Parafilme M (Sigma) e incubadas no 

escuro a 24 ºC por 48 horas. Este protocolo foi repetido mais duas vezes, sete dias e 

quatorze dias após o primeiro, para prover três séries de eventos de transformação. A 

segunda e a terceira série de eventos usaram expiantes foliares com 58 dias e 65 dias de 

idade, respectivamente. Os controles foram produzidos com explantes 

não-transformados de petúnia do tipo selvagem (WT). Estes foram produzidos para 

comparar as plantas transformadas com as plantas não-transformadas e também para 

assegurar que as condições de cultivo eram adequadas para a regeneração de plantas de 

petúnia. 

Após 48 horas os expiantes foliares inoculados foram transferidos 

assepticamente do meio CCM para meio de seleção/regeneração (SSM) (Jorgensen et 

al., 1996), numa densidade de 1 O expiantes por placa-petri descartável. As placas-petri 
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descm1áveis foram lacradas com Parafilme M, armazenadas no escuro a 25 ºC durante 

2 semanas e então transferidas para claro/escuro (16/8 horas) a 25 ºC onde 

permaneceram por mais 2 semanas. O meio SSM consistia do meio BM (Jorgensen et 

aL 1996), suplementado com 1 mL/L de TDZ, 2 mL/L de carbenicilina (Sigma) e 

3 mL/L de kanamycina. A pressão de seleção da kanamycina estava sempre presente 

para permitir somente a regeneração de células que contivessem o transgene. Os 

expiantes foliares do tipo selvagem cresceram em meio SSM sem kanamycina. 

Os brotos regenerados em meio SSM foram transferidos para 

Phytatrays com meio de seleção e enraizamento (SRM) (Jorgensen et al., 1996), onde 

permaneceram durante 8-9 semanas sob claro/escuro (16/8 horas) a 25 ºC, até que as 

plantas enraizadas houvessem alcançado 5-8 cm de altura. O meio SRM consistia do 

meio BM (Jorgensen et al., 1996), suplementado com 2 mL/L de carbenicilina, 4 mL/L 

de kanamycina e 41 µL/L de IBA (Sigma). As plantas do tipo selvagem cresceram em 

meio de SRM sem kanamycina. 

Quando as plantas alcançaram a altura de 5-8 cm um teste adicional de 

formação de calo foi executado para confirmação da presença do transgene. Para 

executar este teste cada planta enraizada forneceu um expiante foliar, o qual foi 

identificado e cultivado assepticamente em placas-petri descartáveis com meio indutor 

de calo com kanamycina (KCM) (Jorgensen et al., 1996) sob claro/escuro (16/8 horas) a 

25 ºC, durante 2 semanas. O meio KCM consistia do meio BM (Jorgensen et al., 1996), 

suplementado com 1 mL/L de TDZ, 1 mL/L de carbenicilina e 2 mL/L de kanamycina. 

Explantes que formaram calo neste teste tiveram a presença do transgene confirmada. 

As plantas enraizadas cujos expiantes não formaram calo neste teste foram descartadas. 

Este protocolo foi executado na Universidade da Flórida, Gainesville, Estados Unidos, 

de dezembro de 1998 a março de 1999. 

3.1.2 Cultivo das plantas em estufa 

A geração To foi composta por sessenta e duas plantas provenientes de 

diferentes eventos de transformação e oito plantas do tipo selvagem (não-
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transformadas). Estas plantas, com 5-8 cm de altura, foram transferidas para bandejas 

plásticas contendo 70 mL de substrato Fafard # 2 Mix (Fafard Co., Apopka, FL) por 

célula. Estas plantas foram aclimatadas sob nebulização intermitente 5 s/20 min durante 

2 dias. então 5 s/30 min durante 2 dias e finalmente 5 s/2,5 h durante 3 dias. 

Posteriormente as bandejas plásticas foram transferidas para uma estufa refrigerada 

modelo ''pad & fan" (sem nebulização), programada para ventilar durante o dia quando 

a temperatura alcançasse 27 ºC e durante a noite quando a temperatura alcançasse 

21 ºC. A irrigação na estufa foi feita manualmente, inicialmente quatro vezes por dia, 

diminuindo conforme a necessidade das plantas. A fertilização foi fornecida 

alternadamente a cada irrigação com 150 mg/L de 15N: 5P: 15K Miracle-Gro - Excel 

Fertilizer (Scotts-Sierra Horticultura} Products Company, Marysville, Ohio). Depois de 

3 semanas as plantas foram transplantadas para vasos de 1,5 L com c. As plantas foram 

tratadas na terceira e na quinta semana após o transplante com Daminozide 2,5 g/L 

(B-Nine - Uniroyal Chemical Co, Middlebury, CT) para reduzir a altura das plantas. 

Neste mesmo período todas as plantas foram testadas pelo Teste ELISA 

("enzyme-linked immunossorbent assay'') usando um "PathoScreen Kit for Neomycin 

Phosphotransferase II System" (Agdia Inc., Elkhart, IN), conforme descrito a seguir 

(3.3). O Teste ELISA foi aplicado como outra confirmação da presença do transgene 

pela identificação da proteína NPT II, a qual indica a presença do gene NPT II na planta 

avaliada. Foi demonstrado que o gene NPT II, usado como um gene marcador, 

co-segrega com o transgene ao qual está fisicamente unido (Martineau et al., 1994; 

Dervinis, 1999). Todas as flores foram autofecundadas manualmente e as sementes 

foram colhidas no verão, aproximadamente 17 a 21 dias depois da polinização, um 

período considerado curto quando comparado com o inverno, o qual pode levar até 

45 dias. As sementes secaram e foram armazenadas a temperatura ambiente. Depois da 

coleta das sementes todas as plantas foram submetidas a tratamento para induzir a 

senescência foliar (3.1.3) e avaliadas quanto à senescência foliar (3.1.4). Pela avaliação 

da senescência foliar foram selecionadas dez plantas com fenótipo não-senescente para 

suprir as sementes para a geração T 1• 
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Onze genótipos compuseram a geração T1• Um genótipo do tipo 

selvagem, denominado WT, produzido com sementes de petúnia cv. Mitchell Diplóide e 

dez linhas, denominadas de linha F99-82 a linha F99-91, provenientes das dez plantas 

selecionadas na geração de To. Cento e oito sementes de cada genótipo foram semeadas 

no final do verão em bandejas plásticas sobre substrato Fafard # 2 Mix 

(Fafard Co., Apopka, FL) (70 mL/célula), uma semente por célula. Estas bandejas 

foram colocadas sob nebulização intermitente 5 s/60 min durante 2 dias. No terceiro dia 

as sementes foram cobertas com vermiculita (1 colher de chá/célula). Posteriormente as 

plantas foram transferidas para a mesma estufa refrigerada modelo "pad & fan" (sem 

nebulização) que haviam sido cultivadas na geração T 0. A fertilização e a irrigação 

destas plantas foi fornecida da mesma maneira que na geração T 0• Para reduzir a altura 

das plantas estas foram tratadas na terceira, quinta e sétima semanas após a semeadura 

com Daminozide 2.5 g/L (B-Nine - Uniroyal Chemical Co, Middlebury, CT). Quinze 

plantas de cada linha foram submetidas ao Teste ELISA usando um "PathoScreen Kit 

para Neomycin Phosphotransferase II System" (Agdia Inc., Elkhart, IN), conforme 

descrito a seguir (3.3). Seis semanas após a semeadura as plantas testadas pelo ELISA 

foram transplantadas para vasos da mesma maneira como foi executado na geração To. 

Quinze plantas de cada genótipo foram organizadas no delineamento de blocos 

completos casualizados, composto de 3 blocos com 5 plantas de cada genótipo por 

bloco. Todas as plantas foram avaliadas quanto ao desempenho horticultural (3.1.5) e 

autofecundadas para produzir sementes. Depois da coleta das sementes todas as plantas 

foram submetidas a tratamento para induzir a senescência foliar (3.1.3) e avaliadas 

quanto à senescência foliar (3 .1.4 ). Depois da avaliação da senescência foliar treze 

plantas que apresentaram o fenótipo não-senescente, provenientes de diferentes linhas, e 

duas plantas do tipo selvagem foram submetidas ao teste PCR (Qolymerase çhain 

reaction). conforme descrito a seguir (3.3). O teste PCR foi executado para verificar se 

as plantas com o fenótipo não-senescente eram positivas para o transgene PsAG12-knl. 
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3 .1.3 Indução da senescência foliar 

O processo de senescência foliar foi induzido por estresse hídrico 

subletal. Os tratamentos de estresse hídrico foram aplicados após coleta das sementes 

nas gerações TO e T 1• Antes destes tratamentos as plantas foram irrigadas com uma 

solução nutritiva de 150 mg/L de 15N: 5P: 15K Miracle-Gro - Excel Fertilizer 

(Scotts-Sierra Horticultural Products Company, Marysville, Ohio) até atingir a 

saturação total do substrato e nenhuma irrigação adicional foi feita efetuada até que as 

plantas murchassem completamente. Após vinte e quatro horas da verificação da 

murcha completa, as plantas foram irrigadas com a solução nutritiva anterior até atingir 

a saturação total do meio e mantidas sob irrigação plena nos 5 dias seguintes, quando o 

tratamento de estresse hídrico foi repetido uma segunda vez, da mesma forma que 

descrito anteriormente. 

3 .1.4 Avaliação da senescência foliar 

A clorose, devido à degradação da clorofila, é o sinal visível mais 

óbvio de senescência foliar (Bleecker & Patterson, 1997; Buchanan-Wollaston, 1997; 

Fang et al., 1998; Weaver et al., 1998) e o progresso da senescência foliar leva à 

necrose (Noodén & Leopold, 1988; Ori et al., 1999). Na geração To a avaliação visual 

da senescência foliar foi executada 5 dias depois que as plantas se recuperaram do 

segundo tratamento de estresse hídrico. Esta avaliação utilizou uma escala visual de 

notas de O a 5, baseada em sinais de clorose e necrose, aplicada às folhas localizadas 

nos primeiros oito centímetros acima da superfície do substrato, conforme descrito na 

Tabela 1. Nesta geração as plantas que receberam notas O ou 1 foram consideradas 

como fenótipo não-senescente, porque não demonstraram qualquer sinal de senescência 

foliar depois de dois tratamentos de estresse hídrico. Na geração T 1 a avaliação visual 

da senescência foliar utilizou a mesma escala visual de notas da geração T 0, entretanto 

foi aplicada por três avaliadores. A média das três avaliações originou a nota da 

senescência foliar. 



22 

Tabela 1 . Escala visual de notas de senescência foliar, aplicada às folhas localizadas 

nos primeiros oito centímetros acima da superficie do substrato. Estas notas 

foram utilizadas para avaliação de senescência foliar de plantas de petúnia 

do tipo selvagem e plantas transgênicas de petúnia PsAGJrknl depois de dois 

tratamentos de estresse hídrico. 

Nota Clorose foliar Necrose foliar 

o Ausente Ausente 

Observada em menos de 5 folhas Ausente 

2 Observada em 5 a 15 folhas Ausente 
., Observada em mais de 15 folhas Ausente .) 

4 Observada em mais de 15 folhas Observada em menos de 5 folhas 

5 Observada em mais de 15 folhas Observada em 5 ou mais folhas 

A quantidade de clorofila presente nas folhas fornece uma estimativa 

razoável da senescência foliar (Noodén & Leopold, 1988; Lohman et al., 1994; Gan & 

Amasino. 1996; Buchanan-Wollaston, 1997). A avaliação da quantidade relativa de 

clorofila nas folhas foi efetuada na geração T 1• O medidor portátil de clorofila SP AD-

502 (,S_pecialty f_roduct Agricultura! Division), (Minolta Camera Company. Ramsey, 

NJ.; 1989). foi usado para estimar indiretamente a quantidade relativa de clorofila nas 

folhas Este medidor de clorofila determina a quantidade relativa de clorofila nas folhas 

medindo o absorção da luz em duas regiões de comprimento de onda. Usando estas 

duas transmitâncias este equipamento calcula um valor SPAD-502 por amostra de 

6mnl (2 mm x 3 mm), o qual é proporcional à quantidade de clorofila na amostra. 

Foram feitas duas medições: uma antes dos tratamentos de estresse hídrico (21 dias 

depois de antese) e outra depois dos tratamentos de estresse hídrico (5 dias depois de se 

recuperar do segundo tratamento de estresse hídrico). Os valores de SP AD-502 por 

planta foram obtidos pela média de seis folhas amostradas por planta, as quais 

localizavam-se nos primeiros oito centímetros acima da superficie do substrato. As 
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plantas que apresentaram valor SP AD-502 igual ou maior que vinte e oito unidades 

após os dois tratamentos de estresse hídrico foram consideradas como fenótipo 

não-senescente, porque não demonstraram qualquer sinal de senescência foliar. A 

percentagem de decréscimo do valor de SP AD-502 foi calculada baseada no valor de 

SP AD-502 antes dos tratamentos de estresse hídrico e depois dos tratamentos de 

estresse hídrico. Os dados obtidos pela avaliação da senescência foliar foram analisados 

através do programa de análise estatística SAS 6.0 (SAS 6.0, Cary, N.C.). 

3 .1.5 Avaliação do desempenho horticultural 

Embora as citocininas retardem a senescência foliar elas também estão 

envolvidas numa série de processos fisiológicos e de desenvolvimento, como divisão e 

diferenciação celular, formação de órgãos em cultura de tecidos e dominância apical 

(Kamínek et ai., 1992; Klee, 1994; Mok & Mok, 1994; Davies et al., 1995; Kamínek et 

al., 1997). Para verificar se o promotor PsAa12 controlou a expressão do gene knl

somente durante a senescência o desempenho horticultura! das plantas foi avaliado na 

geração T1 • As características avaliadas foram emergência das plântulas, números de 

dias necessários para a primeira antese, número de flores por planta, número de ramos 

por planta, altura da planta, diâmetro da planta, biomassa dos ramos, biomassa das 

raízes e maturidade dos frutos, conforme descritos a seguir. Os dados obtidos foram 

analisados através do programa de análise estatística SAS 6.0 (SAS 6.0, Cary, N.C.). 

a) Emergência das plântulas: cento e oito sementes de cada genótipo foram semeadas

em bandejas plásticas, com uma semente por célula. O número de plântulas

emergidas foi contado duas semanas depois da semeadura e a percentagem de

emergência foi calculada para cada genótipo.

b) Números de dias necessários para a primeira antese, número de flores por planta e

maturidade dos frutos: todas as plantas foram etiquetadas quando a primeira flor

atingiu a antese e o número de dias da semeadura até a antese foi calculado. Vinte e

um dias após a primeira antese o número de flores por planta foi contado em todas
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as plantas. O número de dias necessário para a maturidade dos frutos foi calculado a 

partir da data de polinização das flores até os frutos atingiram a maturidade. 

e) Número de ramos por planta: vinte e um dias após a primeira antese todos os ramos

que surgiram da superfície do substrato e alcançaram a altura do anel de

sustentação, isto é, oito centímetros acima da superfície do substrato, foram

contados em todas as plantas.

d) Altura e diâmetro da planta: para obter a altura das plantas vinte e um dias após a

primeira antese todas as plantas foram medidas da superfície do substrato até o

meristema apical mais alto. Para o bter o diâmetro das plantas todas as plantas

tiveram medidas a maior distância horizontal entre ramos.

e) Biomassa dos ramos e biomassa das raízes: todos os ramos foram cortados no nível

do substrato 145 dias após a semeadura e o sistema radicular foi lavado com água

para remover o substrato. Os ramos e as raízes foram colocados separadamente em

sacos de papel e secos em estufa (Blue-M Electric Co., Blue Island, Illinois) a 70 ºC

durante cinco dias. A biomassa dos ramos e das raízes foi obtida em balança

(Mettler-Toledo Inc., Hightstown, NJ). Após foi calculada a relação biomassa

ramos/ raízes.

O cultivo das plantas em estufa, a avaliação da senescência foliar e a 

avaliação do desempenho horticultural acima descritos foram executados na 

Universidade da Flórida, Gainesville, Estados Unidos, de março de 1999 a fevereiro 

de 2000. 

3.2 Avaliação das plantas transgênicas de petúnia contendo o gene PsAG12-ipt sob 

deficiência nutricional 

O material vegetal utilizado nesta pesquisa foi obtido a partir de um 

projeto de produção de Petunia x hybrida Hort. (Vilm.) cv. V26 transformada com o 

gene PsAG12-ipt, com o objetivo de obter produção controlada de citocinina para atrasar 

o processo de senescência foliar (Dervinis, 1999). A avaliação da deficiência nutricional

foi executada na segunda geração de duas plantas de petúnia contendo o gene PsAGJript 
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que apresentaram o processo de senescência foliar retardado. Estas plantas, 

provenientes de diferentes eventos de transformação, foram inicialmente nomeadas de 

linha 197-1-7 e linha 197-3-18. 

A geração T2 foi obtida por semeadura de 108 sementes de cada linha 

transgênica e de 108 sementes de petúnia do tipo selvagem cv. V26. Estas sementes 

foram semeadas no verão de 1999 em bandejas plásticas (70 mL/célula) sobre substrato 

Fafard # 2 Mix (Fafard Co., Apopka, FL.), uma semente por célula e colocadas em 

estufa sob nebulização intermitente. No terceiro dia as sementes foram cobertas com 

vermiculita (1 colher de chá/célula). No oitavo dia as bandejas plásticas foram 

transferidas para estufa refrigerada modelo "pad & fan" ( sem nebulização), programada 

para ventilar durante o dia, quando a temperatura alcançasse 27 ºC, e durante a noite, 

quando a temperatura alcançasse 21 ºC. A irrigação manual foi feita inicialmente quatro 

vezes por dia diminuindo posteriormente para uma vez por dia, conforme a necessidade 

das plantas. A fertilização, na concentração de 150 rng/L de 15N: 5P: 15K Miracle-Gro 

- Excel Fertilizer (Scotts-Sierra Horticultura! Products Company, Marysville, OH.)

(Tabela 2), foi fornecida alternadamente junto com a irrigação durante 45 dias (período 

da emergência das mudas até o transplante). 

A presença do transgene foi determinada nas duas linhas pelo teste 

ELISA, usando o "PathoScreen Kit for Neomycin Phosphotransferase II System" 

(Agdia Inc., Elkhart, lN.), conforme descrito a seguir (3.3). Seis semanas após a 

semeadura, 48 plantas ELISA positivas de cada linha transgênica (197-1-7 e 197-3-18) e 

48 plantas do tipo selvagem foram transplantadas para vasos de 1,5 L com anéis 

plásticos para sustentação. 

O experimento fatorial 3 x 4 , três genótipos (tipo selvagem, linha 197-

1-7 e linha 197-3-18) e quatro soluções nutritivas (O, 75, 150, 300 mg/L de N), foi

organizado em três blocos completamente casualizados na estufa refrigerada modelo 

"pad & fan", onde as plantas se encontravam antes do transplante. Cada bloco continha 

16 plantas do tipo selvagem, 16 plantas positivas da linha 197-1-7 e 16 plantas positivas 

da linha 197-3-18. Cada grupo de quatro plantas do mesmo genótipo recebeu uma das 

quatro soluções nutritivas. Estas soluções foram fornecidas junto com a irrigação, 
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inicialmente a 100 mL/planta aumentando para 300 rnL/planta, de acordo com o 

crescimento das plantas. Três soluções nutritivas foram preparadas com 15N: 5P: 15K 

Miracle-Gro - Excel Fertilizer (Scotts-Sierra Horticultural Products Cornpany, 

Marysville. OH.), com N na solução nas concentrações de 75 mg/L, 150 mg/L e 300 

mg/L. A composição detalhada das soluções nutritivas é apresentada na Tabela 2. A 

quarta solução consistia de um controle, O mg/L de N, ou seja as plantas foi irrigadas 

com água aplicada da mesma maneira que as outras soluções. 

Tabela 2. Composição das soluções nutritivas preparadas com 15N: 5P: 15K Miracle

Gro - Excel Fertilizer (Scotts-Sierra Horticultural Products Cornpany, 

Marysville, OH.) para avaliar o desempenho horticultural de plantas 

transgênicas de petúnia contendo o gene de PsAG12-ipt. 

Nutrientes (mg/L) 

Amônio-N (NH4-N) 

Nitrato-N (NOrN) 

Uréia-N (Uréia-N) 

Fósforo (P) 

Potássio (K) 

Cálcio (Ca) 

Magnésio (Mg) 

Boro (B) 

Cobre (Cu) 

Ferro (Fe) 

Manganês (Mn) 

Molibdênio (Mo) 

Zinco (Zn) 

75 mg/L de N 

6,00 

58,73 

10,27 

10,88 

62,25 

24,98 

10,00 

0,08 

0,11 

0,38 

0,19 

0,04 

0,23 

Soluções nutritivas 

150 rng/L de N 300 mg/L deN 

12,00 24,00 

117,45 234,90 

20,55 41,10 

21,75 43,50 

124,50 249,00 

49,95 99,90 

20,00 39,99 

0,15 0,30 

0,22 0,44 

0,75 1,50 

0,37 0,74 

0,07 0,14 

0,45 0,90 
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Todas as plantas foram avaliadas quanto aos parâmetros de 

crescimento e de desenvolvimento apresentados a seguir. Os dados obtidos foram 

analisados através do programa de análise estatística SAS 6.0 (SAS 6.0, Cary, N.C.). A 

comparação de médias foi realizada pelo teste de Tukey, a nível de 1 e 5 % 

probabilidade, e para a execução dos gráficos foi realizada a análise da regressão 

polinomial. 

a) Número de dias necessários para a pnme1ra antese: todas as plantas foram

etiquetadas quando a primeira flor atingiu a antese e o número de dias da semeadura

até a primeira antese foi calculado. Esta avaliação terminou 83 dias após a

semeadura.

b) Número de flores por planta: 83 dias após a semeadura, o número de flores por

planta foi contado em todas as plantas.

c) Número de ramos por planta: 84 dias após a semeadura, todos os ramos que

emergiram da superficie do substrato e alcançaram a altura do anel de sustentação,

isto é, oito centímetros acima da superfície do substrato, foram contados em todas as

plantas.

d) Altura da planta: 84 dias após a semeadura todas as plantas foram medidas da

superfície do substrato até o meristema apical mais alto.

e) Quantidade relativa de clorofila nas folhas: 85 dias após a semeadura, a quantidade

relativa de clorofila nas folhas foi determinada indiretamente utilizando o medidor

portátil de clorofila SP AD-502 (,S_pecialty froduct Agricultural Division - Minolta

Camera Company, Ramsey, N.J.; 1989). Os valores SPAD-502 por planta foram

obtidos pela média de seis folhas amostradas por planta, as quais localizavam-se nos

primeiros oito centímetros acima da superfície do substrato.

f) Comprimento da raiz mais longa, biomassa dos ramos e biomassa das raízes: 86 dias

após a semeadura todos os ramos foram cortados no nível do substrato e o sistema

radicular foi lavado com água. O comprimento da raiz mais longa foi medido, os

ramos e as raízes foram colocados separadamente em sacos de papel e secos em

estufa (Blue-M Electric Co., Blue Island, IL.) a 70 ºC durante cinco dias. A
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biomassa dos ramos e das raízes foi obtida por pesagem (balança Mettler-Toledo 

Inc., Hightstown, NJ), a seguir foi calculada a relação da biomassa ramos/raízes. 

A avaliação das plantas transgênicas de petúnia contendo o gene 

PsAc12-ipt sob deficiência nutricional foi executada na Universidade da Flórida, 

Gainesville, Estados Unidos, de junho de 1999 a setembro de 1999. 

3.3 Testes adicionais 

Os testes ELISA foram executados utilizando-se o "PathoScreen Kit 

for Neomycin Phosphotransferase II System" (Agdia Inc., Elkhart, IN.), de acordo com 

as instruções do fabricante. Cada amostra de folha, de aproximadamente 8 mm de 

diâmetro, foi submetida à leitura da absorbância a 450 nm com um Spectramax 250 

(Molecular Devices, Sunnyvale, CA.) depois de processada. As amostras que 

desenvolveram coloração indicaram resultados positivos para a proteína NPT II e foram 

consideradas positivas para o transgene. 

Para execução do teste PCR, o DNA foi extraído de duas folhas por 

planta, de acordo com o método de brometo de hexadeciltrimetilamônio (CTBA), 

conforme descrito por Procunier et al. (1990). Este procedimento normalmente rende de 

10-20 µg de DNA por amostra. A reação de PCR foi feita usando o "PCR Reagent

System" (Life Technologies), de acordo com as instruções do fabricante, ampliando o 

gene NPT 11 para detectar a presença do transgene. As amostras foran1 submetidas a 

eletroforese em gel de agarose a 1,2 %, contendo brometo de etídio (Fisher), a 60 volts 

durante duas horas. As amostras que apresentaram uma banda a 650 bp sob luz UV 

foram consideradas positivas para o transgene. 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Avaliação das plantas transgênicas de petúnia contendo o gene PsAGJrknl 

quanto ao atraso da senescência foliar 

4.1.1 Preparo do material, cultura do Agrobacterium tumefaciens, transformação 

genética e regeneração 

Aproximadamente 450 explantes foram inoculados com A. tumefaciens 

contendo o transgene PsAG12-knl. Estes explantes geraram 62 plantas provenientes de 

diferentes eventos de transformação. A eficiência obtida foi de aproximadamente 14 %. 

Esta eficiência é considerada boa em eventos de transformação, porque a introdução do 

gene ocorre aleatoriamente no DNA da planta receptora, podendo resultar em um 

cromossomo desestabilizado e subseqüente letalidade (Maessen, 1997). 

No teste adicional de formação de calo para confirmação da presença 

do transgene na geração To 53 explantes formaram calo e nove explantes não formaram. 

As nove plantas que forneceram os expiantes que não formaram calo foram descartadas. 

Estas plantas podem ter sido escapes à pressão de seleção a kanamycina. Escapes 

podem ter ocorrido devido ao pequeno contato do calo com o meio de cultura, 

dificultando assim a pressão de seleção efetuada pela kanamycina. Outra possibilidade é 

que a expressão do gene knl in vitro haja afetado o metabolismo da citocinina e, em 

conseqüência, inibido a formação de raízes adventícias. Esta idéia é consistente com 

esforços passados de transformação de plantas, onde altos níveis de citocinina in vitro 

inibiram a formação de raízes (Piruzian et al., 1992; Klee & Romano, 1994). 
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Na geração To. quatro plantas transformadas morreram, três destas 

antes do transplante para os vasos e uma após o transplante, a qual apresentou severas 

alterações fenotípicas. Restaram 49 plantas transgênicas, provenientes de eventos 

independentes de transformação, e oito plantas do tipo selvagem para serem submetidas 

à avaliação da senescência foliar na geração T 0. 

Na geração T 1, quase todas plantas apresentaram crescimento e 

desenvolvimento normais, com exceção de oito plantas, as quais apresentaram severas 

alterações fenotípicas. Cinco destas pertenciam a linha F99-86 e três destas à linha 

F99-87. Estas plantas eram semelhantes àquela planta com severas alterações 

fenotípicas produzida na geração To. a qual morreu após transplante. 

Níveis de expressão do transgene em plantas são geralmente 

imprevisíveis e variam entre transformantes (Finnegan & McElroy, 1994). Esta 

variabilidade é explicada normalmente pela instabilidade de expressão do gene dentro 

da planta transformada. Vários fatores podem influenciar a estabilidade genética. Entre 

eles se incluem fatores genômicos da planta a ser transformada, eventos relacionados 

com a introdução do novo DNA no genoma, estabilidade de expressão do DNA 

recentemente introduzido e estabilidade do genoma modificado, os quais dependem da 

construção gênica utilizada, do local de inserção do novo gene e da espécie (Maessen, 

1997). A instabilidade de expressão do transgene geralmente pode ser observada dentro 

de algumas poucas gerações, porém uma vez que a expressão seja estável é supõe-se 

que permaneça constante se o ambiente não se modificar drasticamente (Maessen, 

1997). 

Para a obtenção de uma planta transgênica estável, cmco critérios 

devem ser atendidos. Primeiro, o gene introduzido deve ser estável dentro do genoma; 

segundo. a expressão do gene dever ser detectável ou reconhecível; terceiro, o nível de 

expressão não deve mostrar nenhuma variação entre progênies da planta; quarto, o 

transgene deve apresentar herdabilidade estável num grande número de gerações e 

quinto. sua expressão dever ser estável sob condições ambientais diferentes (Maessen, 

1997). Com a finalidade de verificar se as plantas transgênicas obtidas atendiam aos 

critérios anteriormente descritos, elas foram avaliadas quanto ao processo de 
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senescência foliar nas gerações geração TO e T 1 e quanto ao desempenho horticultura! na 

geração T1. 

4.1.2 Avaliação da senescência foliar 

Na geração To dez plantas foram consideradas não-senescentes, porque 

receberam nota zero ou um na avaliação visual da senescência foliar. A expressão do 

fenótipo não-senescente foi de aproximadamente 20 %. Diferença de expressão de 

genes introduzidos tem sido considerada como devida a diferentes locais de inserção do 

gene no genôma da planta receptora e ocorrência de silenciamento gênico (Ulian et al., 

1994; Elomaa et al., 1995; Meins & Kunz, 1995; Meyer, 1995; Maessen, 1997). 

Na geração T 1, exceto pelas plantas com severas alterações fenotípicas, 

nenhuma planta recebeu nota zero após os tratamentos para indução da senescência 

foliar (Tabela 3). Embora as gerações To e T 1 tenham sido cultivadas na mesma estufa 

climatizada, verificou-se que esta não conseguiu manter as mesmas condições 

ambientais no verão e no inverno. A geração To foi cultivada durante o verão e a 

geração T 1 foi cultivada durante o inverno. As condições estressantes do verão podem 

ter conduzido a estes diferentes resultados. Condições diferentes de crescimento podem 

causar diferenças na senescência foliar de plantas (Gan & Amasino, 1996). A 

transpiração e em conseqüência a translocação de citocinina (Gan & Amasino, 1996) e a 

qualidade da luz (vermelho, azul, branco) podem afetar o nível e a distribuição de 

citocinina nas plantas (Kamínek et al., 1992). 

Resultados semelhantes foram obtidos na geração T I na avaliação da 

senescência foliar pela análise visual e pela avaliação com o SPAD-502 (Tabela 3). 

Plantas que pela avaliação visual receberam nota um ou dois apresentaram o valor 

SP AD-502 maior que 28 unidades (Tabela 3). Plantas que pela avaliação visual 

receberam nota quatro ou cinco apresentaram o valor SP AD-502 menor que 28 

unidades (Tabela 3). Algumas plantas, porém, que pela avaliação visual receberam nota 

três apresentaram o valor SP AD-502 maior que 28 unidades e outras menor que 28 

unidades (Tabela 3). A análise visual demonstrou ser um método eficiente para avaliar 
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plantas intensa ou levemente afetadas pelos tratamentos para induzir a senescência. 

Pequenas alterações, contudo, não foram tão percebidas pelos olhos quanto pelo 

dispositivo SPAD-502. Por este motivo, na geração T 1 a classificação das plantas como 

fenótipo não-senescente foi baseada no valor SPAD-502, ao invés das avaliações 

visuais, como foi executado na geração T0.

Tabela 3. Resultados da avaliação visual de senescência foliar e valores SPAD-502, 

após tratamentos para indução da senescência foliar, aplicados a 

15 plantas do tipo selvagem (WT) e a 15 PsAGJrknl plantas de cada linha 

(geração T 1 ) para determinar os efeitos do transgene. 

Genótipos No tas visuais Valor SPAD-502 

o 1 2 3 4 5 :2: 28 unidades < 28 nidades 

WT o o o o 8 7 o 15 

F99-82 o o 4 9 1 1 12 3 

F99-83 o o 1 2 9 3 2 13 

F99-84 o 2 2 7 3 1 7 8 

F99-85 o 1 1 10 1 2 9 6 

F99-86 5(*) o o 4 3 3 7 8 

F99-87 3(*) o 1 2 9 o 4 11 

F99-88 o o o 1 7 7 1 14 

F99-89 o o 2 8 2 3 9 6 

F99-90 o o 6 6 2 1 10 5 

F99-91 o o 2 5 3 5 4 11 

<*J Plantas com alterações fenotípicas severas. 

A avaliação efetuada pelo SP AD-502 antes dos tratamentos para 

indução da senescência foliar mostrou que, exceto pelas linhas F99-86 e F99-87, as 

quais apresentavam plantas com severas alterações fenotípicas, as linhas das plantas 

transgênicas apresentavam valor SP AD-502 médio semelhante ao das plantas do tipo 
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selvagem (Tabela 4). Este resultado poderia conduzir à sugestão que o promotor que 

SAG 12 apresentou controle temporal e o gene knl não se expressou antes da senescência 

causada pelos tratamentos de estresse. 

Na geração T 1 todas as plantas do tipo selvagem mostraram severos 

sintomas de senescência foliar após os tratamentos para indução da senescência foliar, 

recebendo nota quatro ou cinco (Tabela 3). Sintomas intensos de senescência eram 

esperados nestas plantas após sofrerem estresse hídrico subletal. Sintomas semelhantes 

foram verificados em plantas de petúnia do tipo selvagem que sofreram estresse hídrico 

subletal para indução de senescência foliar (Dervinis, 1999). 

Senescência foliar é reconhecidamente um processo que leva à clorose 

das folhas devido à degradação da clorofila (Noodén & Leopold, 1988; Lohman et al., 

1994; Gan & Amasino, 1996; Buchanan-Wollaston, 1997; Dervinis, 1999). Pela análise 

da quantidade relativa de clorofila nas folhas após os tratamentos para indução da 

senescência foliar as plantas com fenótipo não-senescente apresentaram menor declínio 

do valor SPAD-502 que as plantas do tipo selvagem (Tabela 4). Isto indica que o 

processo de senescência foliar foi mais intenso nas plantas do tipo selvagem que nas 

plantas contendo o gene PsAG1rknl. Então, o sistema PsAG1rknl foi eficiente para 

retardar a senescência foliar em plantas de petúnia. Estes resultados são consistentes 

com a redução da senescência foliar observada em plantas transgênicas de fumo 

contendo o gene PsAG1rknl (Ori et al., 1999). O declínio do valor SP AD-502 observado 

nas plantas do tipo selvagem foi semelhante ao declínio observado nas plantas com 

fenótipo senescente, indicando processos de senescência semelhantes. Estes resultados 

confirmam que as plantas com o fenótipo senescente eram segregantes negativas do 

gene knl. 
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Tabela 4. rvlédias e desvios padrões do valor SPAD-502 antes dos tratamentos para 

indução da senescência foliar (AS), depois dos tratamentos para indução da 

senescência foliar (DS) e percentagem de declínio do valor SPAD-502 

(L'.. AS-DS) em plantas do tipo selvagem (WT) e em linhas de plantas 

transgênicas de petúnia PsAc1rknl, para determinar a quantidade relativa de 

clorofila nas folhas basais. 

Genótipos Fenótipos AS DS Li AS-DS (%) 

WT Senescente 46,1±0,8 20,0 ± 0,7 56,6 

F99-82 Senescente 44,5 ± 1,5 22,7 ± 2,6 49,0 

Não-senescente 44,6 ± 1,0 31,1±0,8 30,3 

F99-83 Senescente 46,4± 0,7 21,9 ± 0,9 52,7 

Não-senescente 45,3 ± 1,2 32,6 ± 1,6 28,0 

F99-84 Senescente 45,0± 1,3 23,3 ± 1,6 48,3 

Não-senescente 48,1±1,6 34,8 ± 2,1 27,6 

F99-85 Senescente 45,7 ± 1,1 22,5 ± 1,4 50,8 

Não-senescente 46,4 ± 1,6 31,4±1,8 32,5 

F99-86 <*l Senescente 45,2 ± 1,3 20,9 ± 1,4 53,7 

Nunca senescente 55,2 ± 7,1 54,6 ± 7,8 1,1 

F99-87 (*) Senescente 45,2 ± 1,4 21,2 ± 1,1 53,1 

Nunca senescente 56,5 ± 6,5 55,6 ± 8,1 1,6 

F99-88 Senescente 44,6 ± 1,0 18,6 ± 0,7 58,3 

Não-senescente 44,0 ± 0,0 32,3 ± 0,0 26,6 

F99-89 Senescente 44,4 ± 1,5 21,2 ± 1,8 52,4 

Não-senescente 51,9 ± 1,2 30,4 ± 0,8 41,4 

F99-90 Senescente 43,1 ± 1,3 24,7 ± 1,3 42,7 

Não-senescente 46,8 ± 1,5 35,1 ± 0,9 25,0 

F99-91 Senescente 49,3±1,6 20,2 ± 1,2 59,0 

Não-senescente 49,9 ± 2,2 33,0 ± 1,6 33,8 

<'J Linhas com plantas com plantas que apresentaram severas alterações fenotípicas. 
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As plantas com severas alterações fenotípicas, provenientes das linhas 

F99-86 e F99-87, não apresentaram murchamento depois de submetidas a um mês de 

tratamento de estresse hídrico para indução da senescência foliar. As folhas destas 

plantas mantiveram-se com a mesma cor verde-escura que apresentavam antes dos 

tratamentos para indução da senescência foliar e na avaliação visual da senescência 

foliar receberam nota zero (Tabela 3). Antes dos tratamentos para indução da 

senescência foliar estas plantas apresentavam valor SP AD-502 maior que todas as 

outras plantas (Tabela 4). Após um mês de tratamento de estresse hídrico, sem haverem 

demonstrado qualquer sinal de senescência, estas plantas foram medidas quanto ao 

valor SP AD-502 (Tabela 4) e colhidas para avaliação de biomassa. 

Pesquisadores trabalhando com genes "homeobox" têm sugerido que 

estes genes estão relacionados ao metabolismo hormonal (Chan et al., 1998; Kusaba et 

al., 1998; Frugis et al., 1999, Ori et al., 1999), principalmente citocinina (Tamaoki et al., 

1997; Kusaba, et al., 1998; Frugis et al., 1999; Ori et al., 1999, Hewelt et al., 2000). 

Observando-se o retardo no processo de senescência foliar destas plantas transgênicas, é 

possível sugerir que o gene knl haja afetado o metabolismo da citocinina. Estas 

alterações no nível hormonal das plantas contendo o gene PsAGJrknl podem haver sido 

um efeito secundário do transgene, não implicando em um efeito direto do gene knl no 

nível de citocinina, como foi observado por Ori et al. (1999). Até o momento é incerto 

se alterações do nível hormonal em plantas contendo genes "homeobox" resultam da 

ação das proteínas do "homeodomínio" ou se plantas transgênicas que expressam genes 

"homeobox" alteram o metabolismo ou sensibilidade hormonal (Chan et al., 1998). 

Outra questão ambígua é se os genes "homeobox" agem como fatores de transcrição 

(Matsuoka, 1993; Tomero et al., 1996; Krusel et al., 1997; Ori et al., 1999; Wu & Diao, 

1999), regulando a expressão dos genes envolvidos no metabolismo hormonal 

(Tamaoki et al., 1997) ou se agem afetando a tradução do sinal hormonal (Kusaba et al., 

1998). O estado atual da pesquisa propõe que o gene knl e a citocinina controlam 

processos independentes (Ori et al., 1999). 
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4.1.3 Avaliação dos resultados dos testes adicionais 

O Teste ELISA aplicado às gerações To e T 1 não conduziu a resultados 

conclusivos sobre a presença do transgene. Várias plantas na geração To que cresceram 

sob pressão de seleção de kanarnycina e formaram calo no teste de confirmação da 

presença do transgene não apresentaram a proteína NPT II no Teste ELISA. Várias 

plantas na geração T 1 com fenótipo não-senescente não apresentaram a proteína NPT II 

no Teste ELISA. Experimentos subseqüentes mostraram que este teste não funciona em 

plantas que hajam sido pulverizadas com reguladores de crescimento em um intervalo 

de 2 semanas antes da retirada das amostras para o Teste ELISA (resultados não 

publicados). 
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Figura 2 - Gel de agarose obtido pelo PCR aplicado à geração T 1 de plantas para 

identificar o gene NPT II em plantas transgênicas de petúnia PsAc12-knl 

com fenótipo não-senescente. As amostras foram consideradas positivas 

para o transgene quando apresentaram urna banda a 650 bp quando 

observadas sob luz UV. 

A identificação do transgene pelo PCR provou ser mais precisa que o 

Teste ELISA, atendendo aos resultados esperados. Doze plantas não-senescente testadas 
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pelo PCR foram positivas para o gene NPT II. Duas plantas do tipo selvagem foram 

negativas para o gene NPT li (Figura 2). Uma planta não-senescente foi negativa para o 

gene NPT li, consistente com plantas de petúnia com fenótipo não-senescente e 

falso-negativas no teste PCR aplicado para o mesmo gene (Dervinis, 1999). 

4.1.4 Avaliação do desempenho horticultura! 

O objetivo da avaliação do desempenho horticultural foi avaliar a 

progênie T 1 em termos de outros efeitos da expressão do gene PsAGJrknl, além da 

senescência foliar. Com base nos resultados obtidos foi óbvio que o promotor SAG 12 

não apresentou regulação completa, diferente do observado em plantas de fumo 

contendo o gene PsAc1rknl (Ori et al., 1999). O gene knl não se expressou apenas para 

bloquear o processo de senescência, como também afetou processos morfológicos e 

fisiológicos. Pesquisas sugerem que o produto dos genes "homeobox" atua como 

regulador morfológico e de desenvolvimento (Kano-Murakami et al., 1993; Tamaoki et 

al., 1997), devido à atuação destes genes nos meristemas apicais, controlando a 

formação de órgão laterais (Tamaoki et al., 1997). 

A percentagem de emergência das plântulas na geração T 1 foi mais 

baixa nas linhas transgênicas que no genótipo do tipo selvagem (Tabela 5). Embora 

sementes de petúnia recém-colhidas apresentem inibidores endógenos que bloqueiam o 

processo de germinação, não há nenhuma referência de citocinina afetando este 

processo (Pia, 1984). É possível que a expressão do gene knl haja afetado o 

metabolismo da citocinina, o que possa pode haver causado redução da iniciação e o 

desenvolvimento de raízes e da emergência das plântulas. Redução da iniciação e do 

desenvolvimento de raízes foi observado em plantas com aumentos do nível de 

citocinina (Li et al., 1992; Salisbury & Ross, 1992; Klee, 1994; Reid & Howell, 1995; 

Gan & Amasino, 1996; Mckenzie, 1998; Dervinis, 1999). 
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Tabela 5. Percentagem de emergência de plântulas em plantas do tipo selvagem (WT) e 

em linhas de petúnia PsAG1rknl para determinar os efeitos do transgene na 

geração T1. 

Linhas 
WT 
F99-82 
F99-83 
F99-84 
F99-85 
F99-86 
F99-87 
F99-88 
F99-89 
F99-90 
F99-91 

Emergência de plântulas (%) 
88,0 
65,7 
47,2 
64,8 
52,8 
43,5 
38,9 
26,9 
18,5 
22,2 
17,6 

Quarenta e três por cento das plantas na geração T I apresentaram 

fenótipo não-senescente (Tabela 3). Esta geração foi obtida por autofecundação das dez 

plantas selecionadas com o fenótipo não-senescente na geração To, as quais 

supostamente continham o gene knl. Talvez a freqüência de plantas com fenótipo 

não-senescente pudesse haver sido maior, caso a emergência das plântulas nesta geração 

não houvesse sido afetada pela presença do transgene. Isto talvez possa haver impedido 

as plantas de atingirem a idade adulta para identificação do fenótipo não-senescente. 

Com base no exposto é possível supor que caso o gene knl apresente segregação 

mendeliana, talvez ele seja um gene dominante. 

A avaliação de desempenho horticultura! foi efetuada nas plantas que 

demonstraram fenótipo não-senescente e nunca senescente. De acordo com a 

intensidade das alterações fenotípicas observadas, as plantas foram classificadas em três 

categorias (baseado em Kano-Murakami et al., 1993 e Chuck et al., 1996): moderadas, 

intermediárias e severas, conforme pode ser observado na Tabela 6. Esta classificação é 

consistente com o comportamento verificado em plantas expressando genes 

"homeobox", sob o controle de promotores distintos, as quais freqüentemente têm 
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mostrado alterações fenotípicas de intensidade moderada a severa (Kano-Murakami et 

al., 1993; Lincoln et al., 1994; Chuck et al., 1996). 

Tabela 6. Categorias de alterações fenotípicas observadas em plantas de petúnia 

contendo o transgene PsAa12-knl que apresentaram atraso no processo de 

senescência foliar para os parâmetros medidos. 

Categorias 

Linhas 

Parâmetros 

Altura (cm) 

Diâmetro (cm) 

Número de ramos 

Período para antese 

(dias) 

Número de flores 

Maturidade dos frutos 

(dias) 

Biomassa de ramos(g) 

Biomassa de raiz (g) 

Relação biomassa 

ramos/raízes 

Severas 

F99-86; F99-87 

Intermediárias 

F99-88; F99-89; 

F99-91 

Nunca senescente Não-senescente 

Menor Menor ou igual 

Menor Menor ou igual 

Igual Igual ou maior 

Maior Menor 

Menor 

Maior 

Menor 

Menor 

Maior 

Menor 

Maior 

Menor 

Igual 

Igual 

Igual: o parâmetro foi semelhante ao das plantas do tipo selvagem. 

Moderadas 

F99-82; F99-83; 

F99-84; F99-85; 

F99-90 

Não-senescente 

Igual ou maior 

Igual 

Igual ou maior 

Igual ou maior 

Igual 

Maior 

Maior 

Variável 

Igual ou maior 

Maior: o parâmetro foi maior, comparativamente com plantas do tipo selvagem. 

Menor: o parâmetro foi menor, comparativamente com as plantas do tipo selvagem. 

Variável: o parâmetro não teve um padrão. 
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Alterações fenotípicas severas foram verificadas em oito plantas com 

fenótipo nunca senescente, as quais provinham das linhas F99-86 e F99-87. 

Comparativamente com as plantas do tipo selvagem elas eram menores, com folhas 

minúsculas, verde-escuras e enrugadas. Características semelhantes foram observadas 

em plantas transgênicas expressando genes "homeobox" (Kano-Murakami et al., 1993; 

Lincoln et al., 1994; Tamaoki et al., 1997; Kusaba et al., 1999). Folhas lobuladas e 

ramos ectópicos observados na superfície das folha de plantas transgênicas de 

arabidopsis (Lincoln et al., 1994; Chuck et al., 1996) e fumo (Tamaoki et al., 1997) 

expressando genes "homeobox" contudo, não foram identificados nestas plantas de 

petúnia. Comparativamente com as plantas do tipo selvagem as plantas com alterações 

fenotípicas severas necessitaram de muito mais tempo para que a primeira flor atingisse 

a antese, produziram menor número de flores e tiveram a maturidade dos frutos 

retardada (Tabela 7). Ainda que o caráter nunca senescente possa ser desejável, as 

alterações fenotípicas associadas impedem a utilização destas plantas na agricultura. 

Alterações fenotípicas intermediárias foram verificadas nas plantas 

não-senescente das linhas F99-88, F99-89 e F99-91. Nestas plantas a primeira antese foi 

atingida antes das plantas do tipo selvagem, porém elas produziram menor número de 

flores e demandaram maior tempo para atingir a maturidade dos frutos que as plantas do 

tipo selvagem (Tabela 7). Comparativamente com o tipo selvagem, estas plantas 

apresentaram uma tendência de redução da estatura e/ou do diâmetro da planta e 

redução do acúmulo de biomassa dos ramos (Tabela 8 e 9). 

A ma10na das plantas não-senescentes apresentou alterações 

fenotípicas moderadas. Elas foram verificadas nas plantas das linhas F99-82, F99-83, 

F99-84, F99-85 e F99-90. Comparativamente com as plantas do tipo selvagem elas 

apresentaram a mesma altura ou eram mais altas, o mesmo diâmetro da planta, o mesmo 

número ou até maior número de ramos, necessitaram do mesmo ou maior período de 

tempo para que a primeira flor atingisse a antese, produziram aproximadamente o 

mesmo número de flores e demandaram maior tempo para a atingir maturidade dos 

frutos (Tabelas 7 e 8). 
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Tabela 7. Médias e desvios padrões do número de dias requeridos para a primeira 

antese, número de flores por planta e número de dias para a maturidade dos 

frutos em plantas do tipo selvagem (WT) e em linhas de plantas transgênicas 

de petúnia PsAG1rknl para determinar os efeitos do transgene. 

Genótipos Fenótipo Ante se (dias) Número de flores Maturidade dos 

frutos (dias) 

WT Senescente 74,0 ± 1,8 44,8 ± 5,4 34,9 ± 0,5 

F99-82 Não-senescente 75,3 ± 1,1 55,9 ± 5,9 43,4 ± 0,7 

F99-83 Não-senescente 89,5 ± 0,5 40,5 ± 1,5 42,8 ± 2,8 

F99-84 Não-senescente 79,9 ± 2,8 37,1 ± 4,4 45,2 ± 0,5 

F99-85 Não-senescente 88,2 ± 1,7 50,9 ± 4,1 40,5 ± 0,7 

F99-86 Nunca senescente 100,0 ± 8,0 1,8 ±2,2 (a) 

F99-87 Nunca senescente 96,0 ± 4,0 1,7 ± 1,3 40,0 ± 0,0 

F99-88 Não-senescente 66,0± 0,0 2,0±0,0 38,0 ± 7,2 

F99-89 Não-senescente 69,7±3,8 21,6 ± 5,6 41,0 ± 1,0 

F99-90 Não-senescente 71,8 ± 1,8 45,1 ± 6,0 43,3 ± 1,4 

F99-91 Não-senescente 68,5 ± 2,2 18,0 ± 4,2 43,9 ± 2,3 

(a) Os frutos não atingiram a maturidade durante o período avaliado.

A citocinina ocasiona mudanças na expressão gênica, as quais afetam 

processos fisiológicos e morfológicos (Hare & Staden-van, 1997), como divisão celular, 

ramificação, senescência foliar e mobilização de nutrientes (Schmülling et al., 1997). 

As alterações fenotípicas verificadas nestas plantas sustentam a hipótese elaborada pela 

avaliação da senescência foliar de que a expressão do gene knl afetou o metabolismo de 

citocinina. Diferentes intensidades de alterações fenotípicas têm sido correlacionadas 

com o nível de expressão dos genes "homeobox" (Kano-Murakami et al., 1993; 

Tamaoki et al., 1997; Lincoln et al., 1994; Kusaba et al., 1999) e diretamente associadas 

com o aumento do nível de citocinina (Tamaoki et al., 1997; Kusaba et al., 1998). Com 

base no atraso do processo de senescência foliar e nas avaliações de desempenho 
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horticultural, é possível sugerir que a expressão do gene knl conduziu a um aumento 

progressivo no nível de citocinina do fenótipo moderado para o severo, semelhante ao 

que foi verificado em plantas de fumo que expressavam o gene "homeobox" OSHJ

(Kusaba et al., 1998). 

Provavelmente algumas alterações fenotípicas observadas nestas 

plantas foram efeitos diretos da expressão do gene knl, assim como outras foram 

conseqüência dos efeitos diretos. Redução do tamanho da planta é uma característica 

comumente observada em plantas transgênicas expressando genes "homeobox" com 

alterações fenotípicas severas (Kano-Murakami et al., 1993;Tamaoki et al., 1997; 

Kusaba et al., 1998; Kusaba et al., 1999). Plantas de petúnia com alterações severas 

mostraram redução da altura e com alterações intermediárias mostraram uma tendência 

de redução da altura (Tabela 8). Porém, plantas com fenótipo moderado não mostraram 

alteração na altura ou até atingiram maior altura que as plantas do tipo selvagem 

(Tabela 8). 

Efeitos do aumento do nível de citocinina levando a uma maior 

ramificação das plantas são conhecidos (Taiz & Zeiger, 1991; Kamínek, 1992; Kamínek 

et al., 1992; Mok & Mok, 1994; Davies, 1995; Schmülling et al., 1997). Estes 

resultados são consistentes com a expressão do gene knl, porque mesmo as plantas com 

o crescimento severamente afetado produziram o mesmo número de ramos que as

plantas do tipo selvagem (Tabela 8). 

A partição de biomassa entre ramos e raízes é regulada pelo nível de 

citocinina (Kuiper et al., 1989; Beck, 1996; Thomas et al., 1997). Altos níveis 

endógenos de citocinina na raiz levam a maior acúmulo de biomassa nos ramos, em 

detrimento do acúmulo de biomassa nas raízes, aumentando assim a relação de 

biomassa ramos/raízes (Beck, 1996). Coerentemente, as plantas com alteração 

fenotípica severa apresentaram maior relação biomassa ramos/raízes que as plantas do 

tipo selvagem (Tabela 9). O acúmulo de biomassa de ramos em todas as categorias 

apresentou-se relacionado ao tamanho das plantas (Tabela 9). Entretanto, os efeitos da 

citocinina no crescimento das raízes têm sido conflitantes (Li et al., 1992; Gan & 

Amasino, 1995) e plantas de fumo contendo o gene PsAc1rknl não apresentaram o 
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crescimento de raiz afetado (Ori et al., 1999). Nenhum resultado conclusivo sobre como 

o produto do gene knl possa haver afetado a biomassa de raízes emergiu desta

avaliação. 

Tabela 8. Médias e desvios padrões da altura das plantas (cm), diâmetro das plantas 

( cm) e número de ramos por planta em plantas do tipo selvagem (WT) e em

linhas de plantas transgênicas de petúnia PsAG12-knl para determinar os 

efeitos do transgene. 

Genótipos Fenótipo Altura da planta Diâmetro da Número de 

(cm) planta (cm) ramos 

WT Senescente 60,8 ± 2,8 33,7 ± 1,5 12,9 ± 0,4 

F99-82 Não-senescente 60,0 ± 2,8 32,8 ± 1,3 14,0 ± 0,5 

F99-83 Não-senescente 76,0 ± 1,0 32,5 ± 2,5 13,5 ± 1,5 

F99-84 Não-senescente 62,7 ± 4,8 33,1 ± 1,3 13,3 ± 0,8 

F99-85 Não-senescente 72,2 ± 2,3 31,6± 1,0 12,7 ± 0,7 

F99-86 Nunca senescente 25,8 ± 6,2 12,8 ± 3,2 12,4 ± 1,5 

F99-87 Nunca senescente 29,0 ± 4,0 13,3 ± 0,7 11,3 ± 1,3 

F99-88 Não-senescente 50,0 ± 0,0 32,0 ± 0,0 14,0 ± 0,0 

F99-89 Nào-senescente 52,2 ± 5,3 38,0 ± 4,3 13,3 ± 0,6 

F99-90 Não-senescente 56,1 ± 2,4 31,3 ± 1,2 14,1 ± 0,6 

F99-91 Não-senescente 58,0 ± 5,6 34,0 ± 4,6 12,3 ± 1,3 

A formação de flores em várias espécies é promovida através de 

aplicação de citocinina, entretanto em muitos destes casos o efeito da citocinina como 

promotor de florescimento só é visto em plantas induzidas ou marginalmente induzidas 

a florescer (Metzger. 1995). Não há nenhuma evidência convincente que relacione o 

nível de citocinina e a indução de florescimento como causa e efeito (Metzger, 1995). O 

desenvolvimento reprodutivo é composto de muitos processos independentes e 

coordenados (Metzer, 1995), envolvendo vários genes e sistemas regulatórios, como 
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equilíbrio hormonal, disponibilidade de carboidratos (Bemier et al., 1985), tamanho de 

planta (Fosket, 1994; Salisbury & Ross, 1992; McDaniel, 1996; Snowball, 1996) e 

tamanho de sistema radicular (Bernier, 1985). A indução floral em petúnia ocorre tanto 

sob dias longos quanto sob dias curtos, mas ocorre mais cedo sob dias longos e 

intensidade luminosa alta (Karlsson & Nilsen, 1996), condições estas que conduzem 

uma maior síntese de carboidratos. Embora a expressão do gene "homeobox" KNATJ

não afetou o número de dias necessários para a primeira antese, plantas que cresceram 

mais lentamente levaram muito mais tempo a florescer (Chuck et al., 1996). Plantas 

com restrições de reservas de carboidratos apresentam a antese retardada e com alta 

disponibilidade de carboidratos apresentam o crescimento vegetativo favorecido em 

detrimento da indução do florescimento (Bemier, 1985). A expressão do gene 

PsAGJ::knl em plantas de petúnia afetou o crescimento vegetativo, provavelmente isto 

haja afetado a produção/translocação do estímulo indutor de florescimento e, em 

conseqüência, afetado também o tempo necessário para a primeira antese. Isto é 

consistente com as plantas de fenótipo severo que cresceram lentamente requerendo 

mais tempo para a primeira antese (Tabela 7). Consistente também é o maior tempo que 

as plantas de fenótipo moderado requereram para atingir a primeira antese (Tabela 7), 

pois estas apresentaram o crescimento vegetativo favorecido em detrimento da indução 

de florescimento. Provavelmente as plantas de fenótipo intermediário diminuíram o 

tempo requerido para a primeira antese de um modo semelhante ao das plantas 

submetidas a tratamentos estressantes para induzir o florescimento (Bemier et al., 

1985). Estas plantas provavelmente adiantaram a antese para produzir sementes tão 

rápido quanto possível, tentando assegurar a sobrevivência da espécie através de sua 

progênie. 

O menor número de flores nas plantas que apresentaram alterações 

fenotípicas severas (Tabela 7) poderia ser justificado pelo menor tamanho destas plantas 

comparativamente com as plantas do tipo selvagem. Reservas de carboidratos afetam o 

número de flores produzidas por planta (Bemier et al., 1985; Salisbury & Ross, 1992). 

Isto foi verificado em plantas de fumo contendo o gene PsAG1ript que produziram mais 

biomassa total e também produziram maior número de flores por planta que o tipo 
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selvagem (Gan & Amasino, 1995). Plantas expressando o gene "homeobox" NTHJ 5

que apresentaram severas alterações fenotípicas, caracterizada por enfezamento e por 

conseguinte menor acúmulo de carboidratos, não formaram flores (Tamaoki et al., 

1997). Entretanto, as plantas com alterações fenotípicas intermediárias não 

apresentaram redução no tamanho (Tabela 8) que pudesse justificar a redução do 

número de flores para menos de 50 porcento do observado no tipo selvagem. Donde 

pode-se concluir que a expressão do gene knl reduziu o número de flores produzidas 

por planta. 

Tabela 9. Médias e desvios padrões da biomassa dos ramos (g), biomassa das raízes (g) 

e relação biomassa ramos/raízes em plantas do tipo selvagem (WT) e em 

linhas de plantas transgênicas de petúnia PsAG12-knl para determinar os 

efeitos do transgene. 

Genótipos Fenótipo Biomassa de Biomassa de Relação 

ramos (g) raízes (g) ramos/raízes 

WT Senescente 37,2 ± 0,5 7,0 ± 0,1 5,3 ± 0,1 

F99-82 Não-senescente 43,8 ± 0,6 7,1 ± 0,1 6,2 ± 0,1 

F99-83 Não-senescente 49,0 ± 4,0 10,0±0,1 4,9 ± 0,3 

F99-84 Não-senescente 45,9 ± 0,4 8,1 ± 0,2 5,7 ± 0,1 

F99-85 Não-senescente 48,2 ± 0,6 7,7 ± 0,1 6,3 ± 0,1 

F99-86 Nunca senescente 6,8 ± 0,4 0,2± 0,0 31,5 ± 6,2 

F99-87 Nunca senescente 7,3 ± 0,7 0,3 ± 0,0 28,0 ± 2,5 

F99-88 Não-senescente 34,3 ± 0,0 7,1 ± 0,0 4,8 ± 0,4 

F99-89 Não-senescente 35,3 ± 0,6 5,1 ± 0,1 5,1 ± 0,1 

F99-90 Não-senescente 36,4 ± 0,5 5,8 ±0,2 6,4 ± 0,2 

F99-91 Não-senescente 35,9 ± 0,7 6,7± 0,2 5,4 ± 0,1 
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Todas as plantas com atraso na senescência foliar levaram mais tempo 

para atingir a maturidade dos frutos (Tabela 7). A suplementação exógena de citocinina 

tem a habilidade de retardar o processo de senescência foliar, conduzindo também a um 

mais prolongado acúmulo de matéria seca nas sementes (Mauk et al., 1990). Entretanto, 

observando-se a germinação das sementes das linhas transgênicas nesta geração, é 

possível supor que o gene knl afetou o processo de produção de sementes e talvez haja 

reduzido a qualidade destas. 

4.2 Avaliação das plantas transgênicas de petúnia contendo o gene PsAG12-ipt sob 

deficiência nutricional 

Os parâmetros analisados demonstraram que o melhor crescimento foi 

observado quando as plantas foram adubadas com 150 mg/L de 15N: 5P: 15K. 

Sintomas de deficiência nutricional foram observados na ausência de fertilizante, O 

mg/L (água) e com 75 mg/L de 15N: 5P: 15K. 

No teste ELISA todas as plantas testadas da linha 197-1-7 foram 

positivas para o transgene, porém nem todas as plantas testadas da linha 197-3-18 foram 

positivas para o transgene. Provavelmente as plantas da linha 197-1-7 eram 

homozigóticas e as plantas da linha 197-3-18 eram heterozigóticas para o gene ipt

devido à autofecundação efetuada nas gerações TO e T 1• Estas características podem 

conduzir a diferentes desempenhos das linhas transgénicas. 

É possível supor que nas concentrações de O mg/L e 75 mg/L de 

fertilizante, caso o promotor SAG12 seja regulado por deficiência nutricional, as plantas 

transgênicas aumentarão a produção de citocinina. Nestas concentrações o desempenho 

horticultural poderá ser diferente das plantas do tipo selvagem devido à alteração do 

nível de citocinina. Sob 150 e 300 mg/L de fertilizante o promotor SAG 12 deve induzir a 

mínima expressão do gene ipt e estas plantas deverão ser similares às plantas do tipo 

selvagem. 

Na biomassa das raízes foram observadas interações significativas 

entre genótipos e concentrações de fertilizante (Tabela 1 O). Na ausência de nutrientes, 
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as linhas PsAo12-ipt produziram ma10r biomassa de raízes que as plantas do tipo 

selvagem (Tabela 10 e Figura 3). Provavelmente em virtude da deficiência nutricional 

o promotor SAG12 foi ativado e, contrariamente ao metabolismo típico observado nestas

circunstâncias, as linhas PsAm2-ipt aumentaram a biossíntese de citocinina nas raízes 

para reduzir os sintomas de deficiência nutricional. Isto está de acordo com as 

observações de Hare et al. (1997) e Ronzhina e Mokronosov (1994) de que aumentos 

localizados da concentração de citocinina aumentam a força de dreno, estimulando a 

importação e acúmulo de produtos fotossintéticos para o local. Esta suposição também é 

consistente com os resultados verificados em plantas transgénicas de fumo PsAa 12-ipt 

cultivadas sob disponibilidade limitada de nitrogênio, as quais aumentaram o nível de 

citocinina comparativamente com as plantas do tipo selvagem (Jordi et al., 2000). A 75, 

150 e 

300 mg/L de fertilizante, todas as plantas apresentaram biomassas de raízes semelhantes 

(Tabela 10 e Figura 3). 
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Figura 3 - Efeitos das concentrações de fertilizante na biomassa média das raízes das 

plantas do tipo selvagem (WT) e das linhas contendo o transgene PsAo 12-

ipt. 
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Na ausência de nutrientes os dados obtidos para o comprimento da raiz 

mais longa confirmam o que foi observado na biomassa de raízes, as linhas PsAo12-ipt 

apresentaram a raiz mais longa com maior comprimento que as plantas do tipo 

selvagem (Tabela 10 e Figura 4). Aumento semelhante do comprimento das raízes sob 

deficiência nutricional foi observado em plantas de batata (Sattelmacher & Marschner, 

1978). A 75 e 150 mg/L de fertilizante as plantas da linha 197-1-7 apresentaram a raiz 

mais longa com maior comprimento que as plantas do tipo selvagem (Tabela 1 O e 

Figura 4). A 300 mg/L de fertilizante as linhas PsA012-ipt mostraram o comprimento da 

raiz mais longa semelhante às plantas do tipo selvagem (Tabela 10 e Figura 4). 
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Figura 4 - Efeitos das concentrações de fertilizante no comprimento da raiz mais longa 

das plantas do tipo selvagem (WT) e das linhas contendo o transgene 

PsAa12-ipt. 

Todos os genótipos aumentaram a biomassa de ramos com o aumento 

das concentrações de fertilizante (Tabela 1 O e Figura 5), concordando com pesquisas de 

nutrição de petúnia que têm demonstrado resultados semelhantes (Iersel-van et al., 

1998b ). Não houve diferença significativa entre a biomassa dos ramos das linhas 

PsAo12-ipt e as plantas do tipo selvagem (Tabela l O e Figura 5). Embora não tenha sido 

verificada diferença significativa entre genótipos, é interessante observar que sob 
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300 mg/L de fertilizante as plantas do tipo selvagem acumularam maior biomassa de 

ramos que as linhas PsAa 12-ipt (Tabela 1 O e Figura 5). De fato, um menor acúmulo de 

biomassa em plantas transgênicas PsAa12-ipt comparativamente com plantas do tipo 

selvagem concorda com a sugestão de Jordi et al. (2000). Estes autores sugeriram que 

em condições de campo as plantas PsAGtript poderiam apresentar reduzida utilização 

dos recursos disponíveis comparativamente com as plantas do tipo selvagem. Esta 

hipótese foi sugerida porque para maximizar a utilização da luz e dos nutrientes, a 

distribuição do nitrogênio deve ser direcionada principalmente para as folhas mais 

novas, nas camadas superiores da copa da planta, onde existe maior intensidade 

luminosa, ao invés das folhas mais velhas. Eles verificaram o oposto em plantas 

transgénicas de fumo PsAa 12-ipt, as quais mostraram um acúmulo de nutrientes 

contrário à maior eficiência. 
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Figura 5 - Efeitos das concentrações de fertilizante na biomassa média dos ramos das 

plantas do tipo selvagem (WT) e das linhas contendo o transgene PsAGtript. 
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Tabela 10. Médias, análise da regressão polinomial e análise fatorial da biomassa das 

raízes, comprimento da raiz mais longa, biomassa dos ramos e relação de 

biomassa ramos/raízes, para determinar os efeitos de diferentes 

concentrações de fertilizante em plantas de petúnia do tipo selvagem (WT) 

e em plantas transgênicas de petúnia PsAG 12-ipt. 

Genótipo 
Fertilizante Biomassa de 

(mg/L) raízes (g) 
WT o 0,25

75 0,42 
150 0,61 
300 1,12 
L ** 

Q n.s
197-1-7 o 0,51

75 0,54
150 0,72
300 0,99
L ** 

Q n.s
197-3-18 o 0,42

75 0,47
150 0,74
300 1,00
L **

Q n.s
Análise Fatorial Pr>F 
Concentrações. **

Genótipos **

Concent. * Genótipos **

DMS o.os para concent. 0,14
DMS o.os para genótipos 0,14

L: 
Q: 

Equação linear 
Equação quadrática 

Comprimento Biomassa de 
da raiz (cm) ramos(g) 

20,48 1,38 
22,22 6,82 
26,08 12,76 
25,78 18,86 

** ** 
** ** 

22,83 1,60 
23,03 7,24 
27,46 13,39 
26,08 17,99 

** ** 
* **

21,85 1,96
22,31 7,01
26,27 12,43
25,10 17,26

** ** 
* **

** **
** n.s.
n.s n.s.
0,89 0,84
0,70 0,66

* 
* * 

DMS o.os 

Indica significância ao nível de 5 % de probabilidade 
Indica significância ao nível de 1 % de probabilidade 
Diferença Mínima Significativa a 5 % de probabilidade 

Relação 
ramos/raízes 

5,52 
16,23 
20,92 
16,84 

n.s
**

3,14 
13,41 
18,60 
18,17 
n.s.
**

4,67 
14,90 
16,80 
17,26 
n.s.
*

** 
** 
** 

0,82 
0,82 
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Na relação de biomassa ramos/raízes foram observadas interações 

significativas entre genótipos e concentrações de fertilizante (Tabela 1 O). Menor relação 

de biomassa ramos/raízes foi observada nas menores concentrações de fertilizante 

(Tabela 1 O). Estes resultados estão de acordo com as pesquisas realizadas por Beck 

(1996) e Mardanov et al. (1998), os quais constataram que a menor relação de biomassa 

ramos/raízes favoreceu a adaptação das plantas a condições subótimas de crescimento. 

A relação de biomassa ramos/raízes das linhas PsAG1ript comparativamente com as 

plantas do tipo selvagem indica que as plantas transgênicas se adaptaram melhor às 

condições adversas (Tabela 1 O). 

Quanto à variável altura, também foram observadas interações 

significativas entre genótipos e concentrações de fertilizante (Tabela 11 ). Sob ausência 

de nutrientes as plantas da linha 197-1-7 apresentaram menor altura que as plantas do 

tipo selvagem (Tabela 11 e Figura 6). Este resultado é apoiado por dados de pesquisas 

que demonstraram redução da estatura com o aumento da produção de citocinina (Smart 

et al., 1991; Li et al.. 1992; Klee, 1994; Gan & Amasino, 1996). Baixa estatura é uma 

característica comercial desejável para plantas de petúnia, as quais necessitam de 

aplicações de regulador de crescimento para evitar o crescimento excessivo em altura. 

Nas demais concentrações testadas não foram verificadas diferenças significativas entre 

a altura das plantas do tipo selvagem e as linhas PsAG12-ipt (Tabela 11 e Figura 6). 

Na ausência de fertilizantes todos os genótipos produziran1 semelhante 

número de ramos por planta (Tabela 11 e Figura 7), talvez isto esteja relacionado à 

deficiência de nutrientes. A 75 e 150 mg/L de fertilizante as linhas PsAGI2-ipt 

produziram maior número de ramos que as plantas do tipo selvagem (Tabela 11 e 

Figura 7). O aumento da ramificação devido a maior produção de citocinina tem sido 

relatado (Medford et al., 1989; Smart et al., 1991; Kamínek, 1992; Li et al., 1992; 

Schmülling et al., 1992: Chaurdhury et al., 1993; Klee, 1994; Dervinis, 1999), o que é 

comercialmente interessante em plantas de petúnia por provocar um crescimento mais 

compacto. 
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Figura 6 - Efeitos das concentrações de fertilizante na altura média das plantas do tipo 

selvagem (WT) e das linhas contendo o transgene PsAa12-ipt. 
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Figura 7 - Efeitos das concentrações de fertilizante no número médio de ramos por 

planta do tipo selvagem (WT) e das linhas contendo o transgene PsAa12-ipt. 
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Tabela 11. Médias, análise da regressão polinomial e análise fatorial da altura das 

plantas, número de ramos por planta, número de dias para a primeira 

antese, número de flores por planta e quantidade relativa de clorofila nas 

folhas basais (SP AD-502), para determinar os efeitos de diferentes 

concentrações de fertilizante em plantas de petúnia do tipo selvagem (WT) 

e em plantas transgênicas de petúnia PsAG12-ipt. 

Fertilizante Altura Número de Antese (dias) Número SPAD-502 
Genótipo (mg/L) (cm) ramos de flores unidades 
WT o 22,36 1,00 72,73 4,82 4,36 

75 27,54 1,67 72,25 13,67 32,95 
150 28,83 5,17 73,58 26,17 43,49 
300 27,75 7,17 77,58 9,33 47,21 
L n.s. ** ** n.s. ** 

Q * n.s. ** ** ** 

197-1-7 o 14,79 1,00 80,08 0,50 15,73 
75 23,83 4,33 73,75 6,08 33,93 

150 25,50 6,55 74,09 21,91 43,36 
300 25,00 8,33 79,33 1,75 48,69 
L ** ** n.s. n.s. ** 

Q ** ** ** ** ** 

197-3-18 o 21,21 1,00 76,75 3,08 11,98 
75 24,50 2,83 76,58 5,83 32,07 

150 26,04 5,83 77,33 12,75 41,92 
300 24,25 6,83 80,83 3,25 50,43 
L n.s. ** ** n.s. ** 

Q ** * n.s. ** ** 

Análise Fatorial Pr>F 
Concentrações. ** ** ** ** ** 

Genótipos ** ** ** ** ** 

Concent. * Genótipos ** n.s. ** ** ** 

DMS o.o5 para concent. 3,83 0,78 3,28 5,00 4,70 
DMS o.o5 para genótipos 3,83 0,62 3,28 5,00 4,70 

L: Equação linear 
Q: Equação quadrática 
* Indica significância ao nível de 5 % de probabilidade
* * Indica significância ao nível de 1 % de probabilidade
DMS 0_05 Diferença Mínima Significativa a 5 % de probabilidade
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A antese das primeiras flores foi verificada de 72 a 82 dias após a 

semeadura (no final do verão). No número de dias para a primeira antese foram 

constatadas interações significativas entre genótipos e concentrações de fertilizante 

(Tabela 11 ). Na ausência de fertilizantes, as linhas PsAG12-ipt necessitaram de mais 

tempo para atingir a primeira antese que as plantas do tipo selvagem, bem como as 

plantas da linha 197-3-18 que receberam 75 e 150 mg/L de fertilizante (Tabela 11 e 

Figura 8). Atrasos no florescimento de plantas ornamentais floríferas não são 

convenientes por aumentarem o tempo de produção e reduzirem a rentabilidade. Efeitos 

do aumento de citocinina no tempo necessário para a antese têm sido conflitantes (Mok 

& Mok, 1994). Pesquisas demonstram que aumento do nível de citocinina pode retardar 

(Piruzian et al., 1992; Wang et al., 1997) ou antecipar o florescimento (Chaurdhury et 

aL 1993). Os efeitos da citocinina no florescimento dependem de outros fatores como 

concentração aplicada, condições ambientais, época, local de aplicação (Kinet et al., 

1993) e/ou do equilíbrio com outros hormônios e assimilados translocados para o ápice 

da planta (Metzger, 1995). O tamanho da planta é uma característica altamente 

relacionada com a indução do florescimento (Poethig, 1990; Metzger, 1995; McDaniel, 

1996; Snowball, 1996). Provavelmente o atraso na indução do florescimento das plantas 

contendo o transgene PsAmript esteja relacionado ao aumento do sistema radicular e à 

redução da altura (Tabelas 1 O e 11) mais do que ao aumento do nível de citocinina, pois 

o florescimento e a iniciação e/ou alongamento de raízes são processos normalmente

antagônicos (Poethig, 1990 ; Kinet et al., 1993). Além disso, é difícil justificar o atraso 

no florescimento como um efeito direto do nível de citocinina, considerando-se a 

interação existente entre citocinina, nutrição e indução de florescimento (Kostenyuk et 

al., 1999). Sob abundante provisão de nutrientes, 300 mg/L de fertilizante, todos os 

genótipos apresentaram a antese retardada comparativamente com 150 mg/L de 

fertilizante. Isto pode ser explicado porque plantas cultivadas sob excessiva adubação 

nitrogenada apresentam o crescimento vegetativo favorecido em detrimento do 

florescimento (Salisbury & Ross, 1992). 
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Figura 8 - Efeitos das concentrações de fertilizante no número de dias para a primeira 

antese das plantas do tipo selvagem (WT) e das linhas contendo o transgene 

PsAG1ript. 

Interações significativas entre genótipos e concentrações de fertilizante 

também foram constatadas no número de flores produzidas por planta (Tabela 11 ). Na 

ausência de fertilizante os genótipos não mostraram diferença significativa no número 

de flores por planta (Tabela 11 e Figura 9). Segundo Marschner (1986) sob deficiência 

nutricional há a inibição do florescimento. Menor número de flores por planta foi 

verificado nas plantas da linha 197-3-18 sob 75, 150 e 300 mg/L de fertilizante e nas 

plantas da linha 197-1-7 sob 75 e 300 mg/L de fertilizante (Tabela 11 e Figura 9). O 

número de flores por planta foi avaliado ao término do experimento, sendo diretamente 

relacionado ao período disponível para florescer, desde a antese até a contagem do 

número de flores. A antese, entretanto, não atrasou significativamente nas linhas 

PsAa12-ipt de maneira que pudesse justificar o menor número de flores produzidas. Fica 

claro que a superprodução de citocinina reduziu o número de flores por planta, até 

mesmo sob disponibilidade adequada de nutrientes. Isto é consistente com os resultados 
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observados no outro experimento efetuado com plantas de petúnia contendo o transgene 

PsAoirknl, as quais produziram menos flores que as plantas do tipo selvagem. A 150 

mg/L de fertilizante todos os genótipos produziram maior número de flores que sob 

300 mg/L de fertilizante (Tabela 11 e Figura 9). A deficiência, bem como o excesso 

nutricional, reduziran1 a quantidade de flores produzidas por planta. De fato, as 

pesquisas têm relatado menor número de flores em plantas cultivadas sob deficiência 

nutricional (Frett, 1985), tanto quanto sob nutrição excessiva (Bemier et al., 1985). 
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Figura 9 - Efeitos das concentrações de fertilizante no número de flores por planta do 

tipo selvagem (WT) e das linhas contendo o transgene PsAGiript. 

Na quantidade relativa de clorofila das folhas basais foram constatadas 

interações significativas entre genótipos e concentrações de fertilizante (Tabela 11 ). Na 

ausência de adubação as linhas PsAG12-ipt apresentaram maior quantidade relativa de 

clorofila nas folhas basais que as plantas do tipo selvagem (Tabela 11 e Figura 1 O). 

Resultados semelhantes foram observados em plantas que receberam aplicação de 

citocinina para aliviar sintomas de deficiência nutricional (Simpson, 1982; Kuiper et al., 

1989; Hare et al., 1997). Aplicação exógena de citocinina (Smiciklas & Below, 1992; 
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Irvin & Joyce, 1995) e inserção do gene ipt em plantas (Wang et al., 1997; Dervinis, 

1999; Jordi et al., 2000) têm sido relacionados com menor degradação de clorofila e 

manutenção dos cloroplastos (Salisbury & Ross, 1992; Reski, 1994). Nas outras 

concentrações as linhas PsAaii-ipt apresentaram a quantidade relativa de clorofila nas 

folhas basais semelhante à das plantas do tipo selvagem (Tabela 11 e Figura 1 O). 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 -e-WT 

-,t.-197-1-7 
20.0 

-11-197-3-18 

10.0 
1 

O.O+---,--.----.----.----.---.--.--.---.-----,----.--�
O 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 

Concentrações de fertilizante (mg/L) 

Figura 1 O - Efeitos das concentrações de fertilizante no valor SP AD-502 das plantas do 

tipo selvagem (WT) e das linhas contendo o transgene PsAa12-ipt. 

Os resultados apresentados acima evidenciaram que as linhas PsAa12-

ipt apresentam melhor desempenho sob deficiência nutricional que as plantas do tipo 

selvagem. Isto é consistente com a suposição de que ao longo do processo evolutivo 

aumentos do nível de citocinina ajudaram as plantas a se adaptarem a diferentes hábitats 

(Auer, 1997). 

Durante a produção as plantas estão sujeitas a períodos curtos de 

deficiência nutricional, podendo ser favorecidas pelo sistema PsAG12-ipt. Na natureza, 

normalmente o nitrogênio é lentamente liberado e gradualmente toma-se disponível 

para as raízes em quantidades baixas o suficiente para limitar o crescimento 
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(Thorsteinsson & Eliasson, 1990). Deficiências nutricionais são comuns durante o 

período de produção e comerciaização de plantas ornamentais. Redução do nível de 

citocinina não é meramente um fenômeno transitório, mas pode ocorrer em culturas 

adaptadas a condições nutricionais subótimas (Thorsteinsson & Eliasson, 1990). 

A citocinina afeta processos fisiológicos e de desenvolvimento que 

também podem ser favorecidos pela tecnologia PsAG12-ipt, tais como aumento da 

resistência a estresse hídrico (Ambler et al., 1992), a choque térmico periódico (Smart et 

al., 1991 ), a congelamento (Kuraishi et al., 1966) e a doenças foliares (Auer, 1997). O 

potencial agrícola do gene ipt, inserido em plantas tem sido verificado em experimentos 

recentes (Gan & Amasino, 1995; Dervinis, 1999; Jordi et al.. 2000). 

Uma questão contraditória foi a ocorrência de anormalidades de 

desenvolvimento associadas à expressão do gene ipt sob adequada disponibilidade de 

nutrientes. O promotor SAG12 tem apresentado um controle da expressão do gene ipt na 

presença de sinais que induzem senescência sem desenvolvimento de anormalidades 

fenotípicas (Gan & Amasino, 1995). Não obstante, nestas plantas de petúnia 

transformadas com o mesmo sistema, o promotor SAG 12 não apresentou completa 

regulação e alguma expressão do gene ipt ocorreu sem deficiência nutricional. Esta 

conseqüência foi especialmente inconveniente devido ao menor número de flores 

produzidas. Aparentemente este sistema não atuou da mesma maneira em plantas de 

fumo e em plantas de petúnia produzidas em experimentos prévios (Gan & Amasino, 

1995 e Dervinis, 1999). A questão que permanece para ser investigada é por que o 

promotor SAG 12 foi diferentemente regulado nestes experimentos. A expressão do gene 

ipt sob adequada disponibilidade de nutrientes talvez possa ser atribuída às altas 

temperaturas de verão. Estas condições estressantes talvez tenham ativado o promotor 

PsAGI2 e induzido a expressão do gene ipt, justificando assim as anormalidades 

morfológicas e fisiológicas verificadas sob adequada disponibilidade de nutrientes. 

Investigações envolvendo plantas transgênicas PsAG12-ipt incluindo observações 

direcionadas a diferentes mecanismos de estresse e seus efeitos nestas plantas, bem 

como análises moleculares da ação da citocinina podem elucidar questões que ainda 



59 

permanecem obscuras sobre o envolvimento deste hormônio na resposta das plantas a 

estresse. 



5 CONCLUSÕES 

Plantas de Petunia x hybrida contendo o gene PsAc12-knl apresentaram 

o processo de senescência foliar atrasado em vários graus, de não-senescentes até nunca

senescentes. O promotor SAG 12 não apresentou regulação completa. A expressão do 

gene knl bloqueou o processo de senescência foliar e causou, na segunda geração 

produzida sexualmente, alterações morfológicas e fisiológicas de intensidade moderada 

a severa. A maioria das plantas não-senescentes apresentou alterações fenotípicas 

moderadas, as quais não foram consideradas prejudiciais na avaliação do desempenho 

das plantas. A avaliação dos dados sugere que o gene knl possivelmente afetou direta 

ou indiretamente o metabolismo da citocinina. 

O potencial do gene PsAG12-ipt inserido em plantas de petúnia para 

retardar o processo de senescência foliar foi demonstrado por Dervinis (1999). Aqui foi 

demonstrado o potencial horticultura} destas plantas sob deficiência nutricional. Sob 

adequada disponibilidade de nutrientes, o promotor SAG 12 não apresentou regulação 

completa e houve expressão do gene ipt. Esta conseqüência foi especialmente 

prejudicial devido ao menor número de flores produzidas nas plantas transgênicas. 
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