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ESTUDOS ANATÔMICOS DA ORGANOGÊNESE in vitro DE SOJA E
OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO VIA Agrobacterium
tumefaciens

Autora: ADRIANA CRISTINA ALVES
Orientadora: Profa. Dra. MARIA LÚCIA CARNEIRO VIEIRA

RESUMO
Com o objetivo de se determinar os tipos celulares capazes de originar
gemas adventícias em soja [Glycine max (L.) Merrill], assim como a localização das
áreas meristemáticas, estudou-se o processo de diferenciação in vitro através de análises
anatômicas. Utilizando-se como explantes nós cotiledonares, excisados aos 14 dias após
a germinação in vitro, foi observado que as áreas meristemáticas localizadas na
superficie do explante são formadas pela rediferenciação de células da epiderme e das
primeiras camadas do parênquima cortical, caracterizando sua origem exógena, sendo
que as gemas adventícias formam-se diretamente sobre o tecido do explante. A
utilização de BAP durante a germinação das sementes foi um pré-condicionamento para
a formação das gemas.
Neste estudo, também foram realizados ensaios para a otimização do
processo de transformação via Agrobacterium. O emprego de ferimentos durante a
inoculação da bactéria, visando alcançar células no interior do explante, não é
necessário, uma vez que as células meristemáticas estão localizadas superficialmente e
em processo ativo de divisão desde o início da cultura, fator importante na
transformação genética. Doze variáveis foram avaliadas: adição e concentração de
acetoseringona em meio de cultura e na cultura bacteriana, pH, temperatura, tempo de
co-cultivo, meio de inoculação, concentração de células bacterianas, co-cultivo e précultivo do explante na presença de 6-benzilaminopurina, linhagens bacterianas e
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ferimento no explante, totalizando 22 tratamentos. Os caracteres estudados foram
número de explantes apresentando reação positiva para o teste GUS e número de pontos
azuis. Os dados foram analisados segundo o teste estatístico de X2 . Nenhum dos
tratamentos apresentou mais do que 10% de explantes GUS positivos. Na maior parte
dos tratamentos, 100% dos pontos azuis foram encontrados em regiões não
meristemáticas, como epicótilos, cotilédones e base dos cotilédones. Em experimentos
posteriores observou-se que o Agrobacteriumcomporta-se de maneira diferenciada
conforme a combinação de pH e temperatura. Todas as combinações (linhagens AGLl,
EHAI05 e GV2260; pH 5,0 e 5,8; temperaturas 25 e 28°C) foram acompanhadas de
aumento na expressão do gene repórter em áreas meristemáticas. A localização
histológica do produto da expressão do gene repórter uidA mostrou que esta ocorre em
células da epiderme e do parênquima cortical, sendo estes os mesmos tipos celulares
envolvidos na formação das gemas adventícias em nós cotiledonares de soja. Esta
coincidência suporta a possibilidade de obtenção de plantas transgênicas de sOJa,
utilizando-se como vetor o Agrobacterium tume/aciens.
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ANATOMICAL STUDIES OF in vitro SOYBEAN [Glycine max (L.) Merrill]
ORGANOGENESIS AND OPTIMIZATION OF THE TRANSFORMATION
PROCESS MEDIATED BY Agrobacterium tumefaciens
Author: ADRIANA CRISTINA ALVES
Adviser: MARIA LÚCIA CARNEIRO VIEIRA

SUMMARY

In order to determine the cells types capable to give rise to soybean
[Glicine max (L.) Merrill] adventicious buds, as well as the localization of meristematic
areas, the in vitro differentiation process was studied througth anatomical analysis.
Using explants derived from cotyledonary nodes excised 14 days after in vitro
germination, we observed that the localization of merismematic areas is superficial and
they are formed by the dedifferentiation of epiderm and the first layers of cortex
parenchymatous cells, characterizing their exogen origin and direct formation without a
callus phase. Utilization of BAP during seed germination was a precondition to bud
formation. As a second objective the optimization of transformation process was carried
out. The employment of injury during Agrobacterium inoculation, aiming to reach cells
inside the explants is not necessary, because meristematic cells are superficially
localized and in active division process since the begining of in vitro culture, the most
important factor for genetic transformation. In this study, optimization assays to
Agrobacterium transformation were accomplished, where 12 variables were tested, such

as addition and acetosyringone concentrations on culture and/or bacteria media,
bacterium cells concentration, cocultivation and precultivation with hormone 6benzilaminopurine, temperature, pH, length of cocultivation, inoculation medi um,
bacterium strains and explant injury, totalizing 22 treatments. The experiment analysis
was based on the number of GUS positive explants and on the number of blue spots.
Data were analysed according to the x,2 statistical procedure. None of the treatments
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presented more than 10% ofGUS positive explants. For most ofthe treatments, 100% of
blue spots were found in non-meristematic regions, such as epicotyl, cotyledons and
cotyledon bases. Posterior experiments showed that Agrobacterium behaviour differs
according to pH and temperature combinations. AlI combinations (strains AGL1,
EHA105 and GV2260; pH 5.0 and 5.8; temperatures 25 and 28°C) were responsabIe for
an increase in the expression of the reporter gene in meristematic areas. The hystoIogic
Iocalization of the product of the expression repórter gene uidA took place in epiderm
and cortex parenchymatous cells, the same cell types involved in adventicious bud
formation in soybean cotyIedonary nodes. This juxtaposition exposes the possibility of
acquisition of soybean transgenic pIants employing Agrobacterium tumefaciens as
vector.

1 INTRODUÇÃO
A soja [G/ycine max (L.) Merrill] é uma espécie anual de hábito herbáceo,
pertencente a família Leguminosae. É a leguminosa de maior importância comercial, com
uma safra mundial prevista para o biênio 1998/1999 de 156 milhões de toneladas de
grãos. O Brasil é o segundo maior produtor mundial, com uma produção prevista de
29.700.000 toneladas para 1999, em uma área plantada de 12.606.013 hectares. De 1997
para 1998 o Brasil teve um crescimento de 15,47% na exportação de soja, mantendo-se
em segundo lugar como exportador (Agrianual, 1999).
Devido à sua importância na economia mundial, tem-se muito interesse no
desenvolvimento de estudos que contribuam para o melhoramento genético da soja,
tanto em qualidade quanto em produtividade.
A transformação mediada por Agrobacterium é um método auxiliar no
melhoramento genético de espécies vegetais e visa a introdução de genes exógenos via
engenharia genética. Esta técnica tem sido extensivamente empregada para obtenção de
plantas de interesse comercial, com resistência a doenças (Di et al., 1995 e Korte et al.,
1994), herbicidas (Bean et al., 1997; Mannerlôf et aI., 1997; McHughen, 1989 e
Yamazaki et al., 1996), insetos (Billings et al., 1997; Metz et al., 1995 e Sane et al.,
1997), aumento na qualidade nutricional (Falco et aI., 1995; Molvig et al., 1997 e
Saalback et al., 1994), alteração na biossíntese de lignina (Zhan et al., 1997) entre
outros.
Entretanto, para o emprego da metodologia de transformação de plantas,
há a necessidade de se ter um protocolo de regeneração eficiente (Davey et alo 1988;
Declerck & Korban, 1995; Nauerby et al., 1991 e Yancheva, 1994), de maneira a se
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obter plantas viáveis e férteis em alta freqüência e qualidade para uma análise
significativa dos transformantes (Adkins et aI., 1995).
Segundo Yang et alo (1990), os estudos da organogênese têm recebido
pouca atenção em comparação. aos de embriogênese somática em soja. No entanto,
muitos pesquisadores têm reconhecido a importância do desenvolvimento de um
sistema mais eficiente para a cultura in vitro da soja via organogênese (Thomé et al.,
1995).

o estudo anatômico da organogênese de soja in vitro vem contribuir para
a detecção de áreas meristemáticas (Buising et aI., 1994; Dan & Reichert, 1998; Wright
et aI., 1986 e Yang et aI., 1990) e caracterização dos tipos celulares que dão origem ao
desenvolvimento de gemas adventícias (Appezzato-da-Glória, 1998). A determinação
destas áreas e da sua distância em relação à superficie do explante comparada à
profundidade do ferimento provocado pelo sistema de inoculação, contribuem para a
definição de fatores importantes para o aumento da eficiência do processo de
transformação de soja via Agrobacterium.

2 OBJETIVOS

Os objetivos deste trabalho foram:
./ estudo anatômico da organogênese em soja, visando localizar as áreas
meristemáticas que dão origem às gemas adventícias, utilizando como explante nós
cotiledonares de soja;
./ determinação da distância das áreas meristemáticas em relação à
superficie do explante;
./ determinação da profundidade do ferimento causado pelo sistema de
inoculação da cultura bacteriana;
./ otimização do processo de transformação via Agrobacterium visando
aumentar a eficiência da expressão transiente do gene repórter uidA em explantes
derivados de nós cotiledonares;
./ localização histológica da expressão transiente do gene uidA.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Organogênese em soja

Organogênese é o processo pelo qual tecidos vegetais produzem órgãos
adventícios in vitro. A organogênese pode ocorrer diretamente a partir de células do
explante original ou indiretamente, através da formação de calo (Burritt & Leung, 1996).
O cultivo de soja in vitro, tanto pela via organogênica quanto a partir de
embriogênese somática, ainda possui limitações, principalmente referentes ao genótipo com
o qual se deseja trabalhar. Pode-se dizer que a cultura de tecidos em soja é genótipodependente.
O primeiro pré-requisito para a manipulação genética é que a espécie de
interesse possua um protocolo eficiente de regeneração. O sistema de regeneração via
organogênese em soja tem sido estudado exaustivamente por muitos autores nos últimos 20
anos. Espécies selvagens de soja foram estudadas quanto à sua capacidade de regeneração.
Entre elas estão Glycine canescens e G. latrobeana (Kameya & Widholm, 1987), G.
canescens (Lazzeri et al., 1985 e Widholm & Rick, 1983), G. soja (Jiang et al., 1986), G.
clandestina (Hammatt et aI., 1986 e Hymowitz et al., 1986), G. canescens, G. falcata, G.
tomentelfa e G. latrobeana (Davey et al., 1988), G. cyrtoloba e G. latrobeana (Jones et al.,

1988) e G. argyrea (Kumar et al., 1991).
As respostas obtidas por estes autores variaram em função do tipo de

explante utilizado como por exemplo: hipocótilo, nó cotiledonar, cotilédones, folhas e
pecíolos, sendo que os explantes excisados de nós cotiledonares apresentaram melhores
resultados.
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Em 1980, Cheng et alo foram os primeiros pesquisadores a obter plantas
regeneradas de soja comercial via organogênese, utilizando segmentos nodais. A indução da
brotação foi realizada com o emprego de várias concentrações de BAP e AIB, porém,
concentrações superiores a 10 J.LM de BAP durante a germinação de sementes e
subsequente cultura dos nós cotiledonares, na mesma concentração, resultou na produção
contínua de gemas adventícias.
Wright et aI. (1986) estudaram a regeneração de plantas via organogênese de
soja (Glycine max), promoveram a genninação das sementes na presença de BAP, como
pré-condicionamento das plântulas, alteração das concentrações de sais inorgânicos do meio
MS, redução do fitorregulador BAP nas subculturas e utilização de frutose e sacarose para
estimular o desenvolvimento dos brotos. Estes autores concluíram que a germinação de
sementes em meio contendo. BAP foi imprescindível para a indução de brotação múltipla,
que atingiu um máximo de 20 brotos por nó cotiledonar em quatro meses, na maioria dos
tratamentos utilizados. A presença de 5
tratamentos contendo 1

~

~

de BAP produziu 3,5 vezes mais brotos que os

não só durante a germinação, mas também durante as

subculturas. A concentração de sais inorgânicos pareceu interagir com a fonte de carbono
(fiutose ou sacarose), somente quando utilizou-se concentração de V4 MS, mostrando que
sacarose reduziu a produção de brotos em 20 a 30 % comparativamente à utilização de
fruto se.
Trabalhos posteriores de regeneração de plantas de soja via organogênese
têm seguido basicamente os protocolos de Cheng et alo (1980) e de Wright et alo (1986)
usando explantes derivados de nós cotiledonares e indução com BAP ou em combinação
com outros fitorreguladores, como AIB e ANA.
Kim et alo (1990) regeneraram plantas de Glycine max de oito cultivares,

utilizando como explantes nós de folhas primárias, retiradas de plântulas de sete dias após a
germinação. Estes explantes tiveram as folhas primárias retiradas, mas permaneceram com
um cotilédone, uma vez que a presença de pelo menos um dos cotilédones é essencial ao
processo regenerativo. Utilizando meio MS contendo quatro vezes a concentração original
de micronutrientes, suplementado com vitaminas de B5, ANA, prolina e concentração de
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BAP semelhante a de Wright et alo (1986), esses autores obtiveram, em média 18
brotos/explante para a cultivar Peking, demonstrando que as cultivares tinham capacidade
de regeneração, embora o número médio de brotos tenha variado de oito a 20/explante. Os
autores concluem que esta variação observada entre os cultivares pode ser de natureza
genética.
Estudos comparativos da organogênese e regeneração de plantas a partir de
vários explantes de soja foram realizados por Yang et alo (1990) em seis cultivares
japoneses. Os explantes foram excisados de plantas de casa de vegetação, como cotilédones
imaturos, plúmula de embriões imaturos, sementes maduras germinadas durante três dias e
sem o ápice radicular, contendo metade de um cotilédone, um 'cotilédone, duas metades dos
cotilédones ou os dois cotilédones inteiros. O meio de cultura foi semelhante ao utilizado
por Kim et alo (1990) suplementado com tiamina e uma concentração superior de BAP e
ANA; AIB foi igualmente usado em associação com BAP. A regeneração a partir de
explantes derivados de cotilédones imaturos se deu indiretamente, originando brotos
anormais. A cultura de plúmula de embriões imaturos gerou gemas adventícias diretamente
sobre o tecido do explante,

COJ:n

baixa frequência de regeneração. Explantes apresentando

um cotilédone ou as duas metades dos cotilédones apresentaram melhores resultados. Os
autores concluiram que explantes derivados de sementes maduras ou embriões são mais
responsivos que outras fontes de explantes e podem ser empregados eficientemente na
regeneração de plantas de soja.
Kim et alo (1994) avaliaram os efeitos sinergísticos da prolina e
micronutrientes na regeneração de brotos da cultivar Peking. Em um experimento fatorial
avaliou-se concentração de micro nutrientes (1, 2, 4 e 8x a concentração original do meio
MS) na presença de prolina (O, 1, 2 e 4 g.L"I) em dois tipos de explantes: nó de folhas
primárias e cotilédones. A interação mais favorável ocorreu na concentração 4x de
micronutrientes, com 2 g.L"1 de prolina, para ambos os explantes. Os autores avaliaram
igualmente o efeito da presença ou ausência de cada micronutriente (B, Co, Cu, I, Mn, Mo,
e Zn) frente a vários níveis de concentração dos demais. Observaram que Zn exerce forte
efeito sobre a regeneração de brotos em nós foliares, assim como em cotilédones, e a
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magnitude deste efeito independe da concentração dos demais. Co pareceu estar em
excesso quando utilizado em concentração 4x, pois desfavoreceu a regeneração embora sua
presença seja necessária. O efeito inibitório do Co ocorre somente quando os outros
micronutrientes estão na mesma concentração, ou seja, 4x. Neste trabalho, Kim et alo
recomendam para uma regeneração eficiente, a utilização de explantes obtidos de plântulas
com 7 dias, cultivados em meio MS com concentração de micronutrientes 4x, com excessão
do Co e adição de 2 g.L-I de prolina.
Buising et alo (1994) estudaram a regeneração de plantas, induzindo à
morfogênese, eixos embrionários obtidos de sementes maduras. A indução ocorreu em altas
concentrações de BAP (22

1lM,

durante 24 horas), seguindo-se cultivo em meio MS

contendo metade de sua concentração original. Os autores trabalharam com 12 cultivares de

Glycine max, quatro de G. gracilis e duas de G. soja. Com esta curta exposição ao BAP, o
número de brotos por eixo embrionário não foi superior a cinco, indicando que para uma
maior eficiência, este fitorregulador deve estar presente durante os subcultivos como
proposto por vários autores (Cheng et al., 1980; Dan & Reichert, 1998; Kaneda et al.,
1997; Kim et al., 1990; Kim et aI., 1994; Thomé et al., 1995; Wright et al., 1986 e Yang et
al., 1990).
Estudos da regeneração via organogênese utilizando genótipos brasileiros de

Glycine max foram realizados por Thomé et aI. (1995), visando a obtenção de um
protocolo eficiente para a transformação genética. A partir de nós cotiledonares obtidos de
plântulas com sete dias e nós cotiledonares obtidos de sementes maduras, a brotação
múltipla foi induzida usando-se BAP associado ao NAA. Gemas adventícias surgiram
diretamente em ambos os explantes. Thomé et alo (1995) observaram diferenças entre os
genótipos avaliados sendo que o número de brotos foi em média cinco/explante. Não houve
diferença em termos de número de brotos formados entre os explantes derivados de
plântulas germinadas ou não na presença de BAP (Mario, 1996) com· aqueles derivados de
sementes maduras para o genótipo IAS-5.
Kaneda et aI. (1997) compararam a eficiência dos fitorreguladores TDZ e
BAP, concentração ótima de TDZ e concentrações de sais de quatro formulações de meio
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de cultura na regeneração de brotos de soja. O estudo utilizou nós cotiledonares e
hipocótilos de plântulas com 14 dias, germinadas na presença de TDZ ou BAP quando se
tratou de comparar a eficiência destes fitorreguladores. Concluíram que TDZ é uma
citocinina mais eficiente para a organogênese em soja, tanto a partir de nós cotiledonares
quanto hipocótilos. Explantes obtidos de hipocótilos apresentaram uma taxa de formação de
brotos de 1,5 a 2x maior que os nós cotiledonares quando cultivados na presença de TDZ.
Entre as várias concentrações utilizadas, encontraram que 2 mg.L- 1 é a melhor concentração
para indução de multibrotação, a qual foi adotada para os testes seguintes. Utilizando
diferentes formulações de meio de cultura em suas concentrações originais ou reduzidas à
metade (L2 - Phillips & Collins, 1979; B5 - Gamborg et al., 1968; MS - Murashige &
Skoog, 1962 e MSB - Lazzeri et aI., 1987) observaram que o meio Y2 B5 teve uma alta
frequência de indução de brotos, enquanto o meio Y2 L2, induziu mais eficientemente a
multibrotação, indicativo de que a concentração de sais influencia a organogênese,
semelhante aos resultados encontrados por Wright et alo (1986) e também por Kim et alo
(1990; 1994) quando estudaram influência da concentração de micronutrientes na
regeneração de soja.
Mais recentemente, Dan & Reichert (1998) trabalharam com hipocótilos de
13 genótipos, excisados de plântulas de sete dias, germinadas em meio MS modificado,
contendo BAP. Os genótipos responderam a este protocolo, embora a concentração de
BAP tenha sido inferior àquela utilizada por outros autores (0,36

~.

Testando a

interação entre meio de cultura e luminosidade, encontraram alta porcentagem de resposta
para todos os genótipos. Os autores desenvolveram este protocolo de regeneração
objetivando a utilização em transformação via biobalística, já que explantes derivados de
hipocótilos apresentam regeneração somente em uma das extremidades.
Pelo apresentado, vê-se que a regeneração de plantas de soja, via cultura de
tecidos, é mais um desafio para a adaptação de protocolos a determinado genótipo.
Protocolos têm sido adequados pela alteração dos componentes do meio de cultura:
concentrações de sais, vitaminas, fitorreguladores e aminoácidos, além da utilização de
outras formulações (B5, L2, MSB, etc). Fatores externos como luz e temperatura também

9

contribuem para a otimização da cultura, tendo sido avaliados conjuntamente com o meio
de cultivo.

3.2 Agrobacterium

Agrobacterium é um fitopatógeno que está envolvido numa forma de
parasitismo sofisticado que se dá pela transferência de parte de sua própria informação
genética à célula vegetal (Tinland, 1996). Esta bactéria de solo, gram-negativa, é o agente
causal de duas doenças amplamente difundidas e conhecidas como "galha-da-coroa" e
"raízes em cabeleira", produzidas por A. tumefaciens e A. rhizogenes, respectivamente
(Hooykaas & Beijersbergen, 1994; Van Sluys et aI., 1992 e Weising & Kahl, 1996). Estas
doenças ocasionam perdas no hemisfério norte estimadas em centenas de milhares de
dólares, afetando principalmente culturas de uva, pêssego, abricó, nectarina, ameixa, pera,
maçã, cereja, amêndoas, nozes e espécies ornamentais de Prunus, rosa e crisântemo (Clare
& McClure, 1995).

Durante a infeção, uma região específica do plasmídio, o T-DNA, é
transferido para as células vegetais e integrado no DNA nuclear da planta (Lee et aI., 1995
e Vicedo et al., 1996). A transferência do T -DNA é consequência da expressão dos genes
de virulência (vir) localizados na região de virulência do plasmídio bacteriano (Lee et al.,
1995; Tinland, 1996 e Vicedo et al, 1996).
A integração do T-DNA no genoma vegetal e a sua expressão resultam na
superprodução de auxinas e citocininas e na síntese de opinas (Brasileiro, 1993; Nam et al,
1997 e Tinland, 1996). Esses fitorreguladors vegetais causam o fenótipo tumorogênico que
é caracterizado pela capacidade da célula vegetal em se proliferar ilimitada e
autonomamente, mesmo na ausência de fitorreguladores endógenos. Nas células tumorais
ocorre a síntese de certos tipos de opinas, que são compostos específicos formados pela
conjugação de um aminoácido e um açúcar (Hooykaas & Beijersbergen, 1994) ou cetoácido
(Sheng & Citovsky, 1996).
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As opinas produzidas são secretadas para os espaços intercelulares e
I

catabolizadas pelas bactérias presentes nestes espaços. Dessa forma, Agrobacterium cria um
nicho favorável para si próprio, após a modificação genética das células vegetais,
caracterizando uma verdadeira "colonização genética" (Hooykaas & Beijersbergen, 1994).

Organização do Plasmídio
Os plasmídios Ti e Ri possuem cerca de 200 Kb e estão presentes na célula
bacteriana em baixo número de cópias e podem ser transferidos por conjugação para outra
bactéria (Hooykaas & Beijensbergen, 1994). Os plasmídios Ti e Ri são classificados de
acordo com o tipo de opina sintetizada pela célula vegetal. As opinas estão agrupadas em
quatro famílias: octopina, nopalina, manopina e agrocinopina, tendo sido identificados cerca
de 20 tipos de opinas (Weising & Kahl, 1996).
Os plasmídios Ti e Ri possuem a mesma estrutura, diferindo principalmente
na função do T -DNA. Metade do plasmídio é ocupada pela origem de replicação e
incompatibilidade (ori/inc), funções de conjugação (tra, Clare & McClure, 1995), região de
catabolismo de opina (OPC), sendo nenhuma delas necessária à virulência. A outra metade
do plasmídio contém a região T (a qual abriga os oncogenes - onc) e a região de virulência

- vir (Hooykaas & Beijersbergen, 1994 e Van Sluys et al., 1992).

Região de Virulência - vir
A região de virulência contendo os genes vir do plasmídio forma um
conjunto de operons corregulados pelas mesmas proteínas. Estas unidades transcricionais
denominadas de virA, virB, vire, virD, virE e virG possuem um tamanho de
aproximadamente 40 Kb, estando localizadas adjacentes à borda esquerda da região T
(Brasileiro, 1993 e Hooykaas & Beijersbergen, 1994). Os operons virA e virG são
monocistrônicos, enquanto os demais são policistrônicos (Brasileiro, 1993; Draper & Scott,
1994 e Zambryski, 1988). Somente quatro locos vir são absolutamente essenciais para a
tumorogênese (virA, virB, virG e virD), enquanto os outros afetam somente a eficiência de
transferência (Weising & Kahl, 1996).
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A região vir consiste em mais de 20 genes organizados em pelo menos seis
unidades transcricionais: virA (1 gene), virB (11 genes), vire (2 genes), virD (4 genes),

virE (2 genes), virG (1 gene). Todos os locos vir são induzidos na presença de compostos
fenólicos e alguns monossacarídeos (Hooykaas & Beijersbergen, 1994)
Dependendo do tipo de plasmídio, outros locos vir podem estar presentes.
Plasmídios tipo octopina possuem os operons virF e virH, os tipos nopalina perderam os

virF e H e contêm um outro, denominado tzs (trans-zeatin synthase). Recentemente, um
loco vir adicional foi descoberto, o virJ, o qual é essencial quando complementado por um
loco de virulência cromossômico (acvB, Pan et al., 1995).
O loco vir A é expresso constitutivamente (Draper e Scott, 1994 e
Zambryski, 1988) e produz a proteína VirA que se localiza na membrana interna da bactéria
(Weising e Kahl, 1996; Hooykaas e Beijersbergen, 1994 e Lee et al., 1995). É uma proteína
sensora que detecta moléculas-sinal da célula vegetal lesada, se autofosforila e transfere o
fosfato para a proteína VirG, a qual ativa a transcrição dos demais genes vir (Doty et al.,
1996; Weising e Kahl, 1996; Zupan & Zambryski, 1997).
Os genes virB codificam proteínas que estão localizadas na membrana
interagindo entre si para formar um poro ou canal na membrana bacteriana, através do qual
o T-DNA é transferido para a célula vegetal (Weising & Kahl, 1996).
A proteína Vire auxilia no processo de excisão da fita T, se ligando à região

overdrive, localizada próxima a borda direita do T-DNA desnaturando parcialmente as
sequências das bordas do T-DNA (Weising & Kahl, 1996).
Os genes virD j e D 2 agem como endonucleases específicas reconhecendo e
clivando na sequência de 25 pb da borda do T-DNA (Brasileiro, 1993; Hooykaas &
Beijersbergen, 1994 e Weising & Kahl,1996). Tanto a proteína VirD 1 como a VirD2
possuem atividade de topoisomerase e relaxam especificamente o T -DNA nas vizinhanças
de suas bordas (Weising & Kahl, 1996). A proteína VirD 2 liga-se covalentemente à
extremidade 5' da fita T protegendo-a da degradação por endonucleases (Zupan &
Zambryski, 1997).
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o operon virE apresenta 2 unidades transcricionais: virE] e virE2 . A proteína
VirE l possui uma função ainda indeterminada na tumorogênese, e VirE2 é uma proteína que
se associa ao DNA de fita simples (SSB - Protein - Single-Strand Binding) e se liga de
maneira não específica a fita T, tendo função de empacotamento e possivelmente no
transporte e integração do T-DNA (Zambryski, 1988) além de proteção contra as nucleases
vegetais no momento da transferência (Brasileiro, 1993 e Hooykaas & Beijersbeergen,
1994).

A proteína VirG é ativada pela autofosforilação da proteína VirA, e está
localizada no citoplasma sob forma inativa. Uma vez ativada, a proteína VirG age como um
fator transcricional, ligando-se às regiões 5' vir-boxes, uma região de 12 pb presente em
todos os operons vir (Tamamoto et aI., 1990), ativando a transcrição dos genes vir
(Hooykaas e Beijersbergen, 1994).
virF e H não são essenciais à tumorogênese, mas parecem influenciar o
espectro de hospedeiros da respectiva linhagem de Agrobacterium (Kanemoto et al., 1989).
Proteínas codificadas pelo gene virH podem estar envolvidas na detoxificação de agentes de
proteção da planta, presentes nos exsudados (Kanenoto et al., 1989), enquanto proteínas
VirF possivelmente tenham função dentro da célula vegetal, discriminando plantas
hospedeiras e não hospedeiras (Jarchow et aI., 1991).

Adesão do Agrobacterium à superficie vegetal.
A ligação das células bacterianas à superficie vegetal é um passo significante
em certas doenças de plantas e representa um fator importante na colonização epífita. Esta
adesão provavelmente aumenta a capacidade de virulência de certas linhagens, pela
habilidade destas bactérias em resistir à remoção, o que tornou-se uma vantagem seletiva
(Romanstschuk, 1992)
A adesão de Agrobacterium à célula vegetal hospedeira é um dos primeiros
passos na indução de tumor (Matthysse et al., 1981). Este processo ocorre em duas etapas.
A primeira etapa seria uma ligação fraca reversível com receptores localizados na superficie
celular da planta e um segundo passo, substâncias produzidas pela planta conduziriam à
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uma ligação irreversível através da síntese de fibrilas de celulose (Sykes & Matthysse,
1986).
Quatro locos de virulência cromossômicos, chvA, chvB, pscA e att codificam
produtos envolvidos na adesão durante o processo de infecção e foram identificados como
tendo função no início da ligação de Agrobacterium à superficie celular vegetal. A
produção de fibrilas de celulose pela bactéria não é absolutamente necessária para a
virulência (Matthysse, 1986). Mutantes chvA, chvB, pscA e att perderam a capacidade de se
ligar à parede celular (Vande Broeck & Vanderleyden, 1995) e em consequência tiveram
sua virulência reduzida (Matthysse et aI., 1995), não pela perda da virulência, mas sim pela
incapacidade de se manter ligada à superficie vegetal.
Já em 1981, Matthysse et ai. propuseram um modelo para a adesão do
Agrobacterium à parede celular de cenoura, baseado em seis etapas: (1) a bactéria se liga a
um sítio receptor na parede celular e (2) induz a produção de fibrilas de celulose; (3) estas
fibrilas ancoram a bactéria à parede celular e (4) também a ligam a outras bactérias, as quais
também produzem fibrilas, (6) que vão se ligando a outras, resultando na formação de
colônías. A bactéria ligada à parede, produz uma enzima que digere a parede celular (5) e
estabelece um contato com a membrana plasmática da célula vegetal para facilitar a
transferência do T -DNA. A hipótese da existência dessa quinta etapa parece ter caído no
esquecimento, após a caracterização dos genes de virulência dos plasmídios Ti e Ri.

Transferência do T-DNA

O processo de transferência do T-DNA pode ser dividido em duas etapas:
etapa bacteriana e etapa vegetal. A etapa bacteriana inclui os eventos que levam à produção
e exportação de um vetor funcionai contendo a informação genética do T-DNA. A etapa
vegetal inclui os eventos que ocorrem dentro da célula vegetal até o momento da integração
do DNA bacteriano no genoma nuclear da planta (Tinland, 1996).
Após a ativação da expressão dos genes vir, uma molécula de DNA linear de
fita única (fita T) é produzida em seguida à clivagem nas bordas repetidas que flanqueiam a
região T. Estas sequências repetidas de 24 pb são repetições imperfeitas diretas, e ativas em
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apenas uma orientação. A borda direita é essencial para a tumorogênese, mas a esquerda é
dispensável (Hooykaas & Beijersbergen., 1994 e Zambryski, 1988).
A fita T é transferida para o núcleo da célula vegetal como um complexo
proteína-DNA (complexo-T, Weising & Kahl, 1996 e Zupan & Zambryski, 1997). O
complexo-T é composto por nucleoproteínas (fita única do DNA) associado às proteínas
VirD 2 e VirE2.

Integração do T-DNA no genoma vegetal
O passo final da transformação é a integração do T-DNA no genoma da
planta. Estudos recentes indicam que ocorre a integração de uma ou mais cópias, tanto em
tandem como em uma ou duas cópias separadas e a localização dos sítios de integração
ocorre ao acaso (Tinland, 1996; Weising & Kahl, 1996 e Zambryski, 1988). Algumas
evidências, entretanto, têm demonstrado que o sítio de inserção não é verdadeiramente ao
acaso e a análise da estrutura da cromatina do T-DNA sugere uma integração preferencial
em regiões de transcrição ativa (Tinland, 1996 e Weising & Kahl, 1996).
Um modelo do processo de integração foi apresentado por Gheysen et alo
(1991) e Mayerhofer et alo (1991), no qual a integração do T-DNA é comparada à
recombinação ilegítima e requer uma falha no DNA alvo. A fita T invade a falha, e o
contato entre o T -DNA e a sequência de DNA genômico da planta é formado através de um
pareamento parcial. O T-DNA a ser integrado pode ser de fita simples ou dupla. A síntese
da segunda fita do T -DNA é então iniciada por uma quebra na fita superior, e a fita
derivada é formada seguindo o reparo da falha. Se o T -DNA integrado é de fita dupla,
somente as falhas no final do T-DNA serão reparadas.
Uma vez que o T-DNA não codifica enzimas que catalizam a íntegração,
presume-se que VirD2 catalize a integração da fita T no genoma vegetal, embora poucos
dados tenham sido obtidos para caracterizar este processo (Zupan & Zambryski, 1997).
Alternativamente, a inserção do T-DNA no genoma vegetal pode ser mediada por proteínas
transportadas da bactéria infectante e/ou por fatores da célula vegetal hospedeira (Sheng &
Citovsky, 1996).
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3.3 Suscetibilidade de soja ao Agrobacterium
Muitos estudos têm demonstrado que a suscetibilidade de Glycine ao

Agrobacterium varia entre diferentes espécies e mesmo entre cultivares de G. max. De
Cleene & De Ley (1976); Matthysse & Gurlitz (1982) e Mauro et al., (1995a) relatam que
soja não é uma planta hospedeira de Agrobacterium, embora muitos autores tenham
demonstrado a suscetibilidade de várias espécies, cultivares e genótipos de soja, à esta
bactéria.
Em 1983, Pedersen et aI. induziram e cultivaram in vitro tumores de três
cultivares de G. max (Mandarim, Evans e Bravalla), utilizando três linhagens selvagens de

Agrobacterium tumefaciens (C58, T37 e Ach5). Embora as linhagens tenham induzido à
formação de tumores nas cultivares, houve diferenças marcantes entre elas, sendo que a
cultivar Mandarin foi a mais suscetível com 80% das inoculações com C58 resultando em
tumor, contrastando com a cultivar Bravalla, na qual apenas 10% das inoculações com T37
formaram tumores.
Owens & Cress (1985) avaliaram 24 cultivares domesticadas de Glycine max
(L.) e três de seus progenitores selvagens, G. soja, com uma linhagem de A. tumefaciens

(A348), uma linhagem de A. rhizogenes (R 1000) e uma linhagem controle, sem plasmídio
Ri ou Ti (AI36). Definiram quatro classes designadas, arbitrariamente, pelo peso médio dos

tumores obtidos: altamente suscetível, moderadamente suscetível, pouco suscetível e não
suscetível. Com esta classificação, três cultivares de G. max (Biloxi, Júpiter e Peking) e uma
de G. soja (pI 3386933B) foram altamente suscetíveis, 10 moderadamente suscetíveis, 11
pouco suscetíveis e duas não susceptíveis. A interação entre genótipo e ambiente foi
demonstrada quando algumas cultivares foram inoculadas in vitro. A cultivar Biloxi,
altamente responsiva em casa de vegetação, mostrou-se pouco suscetível in vitro. Os
autores concluiram que a indução e o crescimento dos tumores não estão relacionados às
características de maturação do genótipo, mas refletem outros caracteres genéticos.
Byrne et aI. (1987) trabalharam com outras cultivares de G. max, G. soja e
G. canescens, a maioria diferente daquelas estudadas por Owens & Cress, e inocularam
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com outras linhagens selvagens de Agrobacterium (12 de A. tumefaciens e uma de A.
rhizogenes). Em um primeiro experimento utilizaram duas linhagens de A. tumefaciens e

uma de A. rhizogenes. A. tumefaciens A208 mostrou-se mais virulenta que a linhagem
A281 e a linhagem de A. rhizogenes (e58Cl) não mostrou formação de tumores ou raízes
em nenhuma das cultivares. A cultivar Peking apresentou 100% das plantas produzindo
tumor, seguida pelas cultivares Arksoy e Ransom com 26 e 27% respectivamente. No
segundo experimento, cultivares de soja suscetíveis a Pseudomonas glycinea e
Xanthomonas phaseoli var sojensis foram inoculadas com as linhagens A208, A281 e

GV310 1. As cultivares avaliadas se mostraram altamente suscetíveis, principalmente à
linhagem A208, enquanto nenhum resultado foi observado nas inoculações realizadas com a
linhagem A281. Mas como cultivares resistentes à Pseudomonas glycinea e Xanthomonas
phaseoli var sojensis não foram incluídas neste estudo, não se pode associar a existência de

sucetibilidade a estes patógenos e Agrobacterium.
Byrne et alo (1987) utilizando a cultivar Peking e

CInCO

linhagens de

Agrobacterium tipo nopalina e seis octopina, observaram que linhagens nopalina

apresentaram 100% de frequência de indução de tumor, com tamanhos variando de médio a
grande, enquanto as linhagens octopina apresentaram frequências variando de 27% a 72% e
pequenos tumores. Estes resultados sugerem que a virulência de Agrobacterium em soja é
específica e característica de plamídios Ti, do tipo nopalina.
Delzer et alo (1990) também encontraram que linhagens nopalina (A208 e
C58) produziam mais tumores que a linhagem L,L-succinamopina (A281); e a maior
frequência de tumores foi observada na cultivar Peking. Esses autores conseguiram induzir
tumores pela adição de acetoseringone no inóculo bacteriano, contrariando parte dos
resultados obtidos por Byrne et alo (1987).
O estudo da herança do caráter susceptibilidade foi conduzido por Bailey et
aI. (1994) e por Mauro et alo (1995b), cruzando a cultivar Peking, suscetível ao
Agrobacterium, com cultivares resistentes. Em ambos os estudos, os autores mostram que a

geração F 1 mostrou-se intermediária em relação aos parentais no número de tumores; nas
gerações seguintes, a média observada não diferiu dos valores esperados, indicando que a

17

susceptibilidade é um caráter quantitativo. No entanto, também demostraram que a
suscetibilidade, medida pela formação de tumores, nem sempre é indicativa de transferência
do T-DNA, podendo ocorrer transformação sem ocorrência de formação de tumores
(Baileyet al.,1994; Byme et al., 1987 e Mauro et al.,1995b)
Droste et aI. (1994) estudaram quatro cultivares brasileiras de G. max
(BRAGG, BR4, CEP16 e IAS5) inoculadas com quatro linhagens de A. tumefaciens: três
virulentas (A208, C58 e A281) e uma avirulenta (A136). Encontraram que as linhagens tipo
nopalina (A208 e C58) induziram maior formação de tumor que a agropina (A281),
semelhante ao observado por Delzer et alo (1990) e Byme et alo (1987). Entre as cultivares
avaliadas, BRAGG mostrou maior frequência de tumor enquanto a cultivar !AS5, a menor
frequência.
Mauro et alo (1995a) estudaram 25 genótipos brasileiros e a cultivar Peking,
utilizada como controle, e três linhagens de Agrobacterium tumefaciens: C58 (nopalina),
B0542 (agropina) e Ach5 (octopina). Os resultados obtidos mostraram que existe uma forte
interação entre genótipo e linhagens de Agrobacterium. No entanto, não houve diferença no
número de tumores formados pelas três linhagens. Observaram também que nenhum dos 26
genótipos analisados foram suscetíveis às três linhagens simultaneamente.
Estas diferenças na suscetibilidade de Agrobacterium não ocorrem somente
em soja. Podem ser encontradas em outras leguminosas como ervilha (Hobbs et al., 1989 e
Robbs et al., 1991), feijão (Brasileiro et al., 1996), e em outras dicotiledôneas como Vitis
(Stover et aI., 1997), Arabidopsis (Nam et aI., 1997) e Gmelina, uma espécie florestal
produtora da madeira (Maringoni & Furtado, 1997).

3.4 Transformação de soja via Agrobacterium
A transformação de plantas

utilizando como vetor Agrobacterium

tumefaciens tem sido amplamente utilizada pela sua eficiência e simplicidade, sendo
altamente específica ao hospedeiro (Binns, 1990).
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A transfonnação de soja iniciou-se pelo estudo da especificidade de várias
linhagens bacterianas em induzir tumores em diferentes cultivares, avaliando-se as
interações entre planta hospedeira e bactéria (Byme, et al., 1987~ Delzer et al.,

1990~

Mauro

et aI., 1995a; Owens & Cress, 1985 e Pedersen et al., 1983).
Em 1987, Byme et aI. utilizando uma linhagem engenheirada de
Agrobacterium obtiveram tecidos transformados apresentando resistência à canamicina.

Facciotti et aI., (1985) também conseguiram obter suspensão celular de soja resistente à
canamicina, porém em ambos os trabalhos não houve regeneração de plantas transformadas.
Owens & Smigocki (1988) obtiveram tumores expressando resistência à canamicina
inoculando conjuntamente as linhagens 281 e LBA 4404 pBin6. Os autores demostraram
que estes tumores, quando cultivados in vitro, desenvolveram calo sem a presença de
fitorreguladores e na presença de canamicina, indicativo da ocorrência de co-transformação.
As primeiras plantas transformadas de Glycine foram obtidas por Rech et aI.

(1988) a partir de brotos regenerados de raízes provenientes de tumores induzidos por
Agrobacterium rhizogenes em G. canescens e G. clandestina, mas somente G. canescens

regenerou plantas transformadas, as quais produziam opinas. Em seguida, Rech et alo
(1989), obtiveram plantas transformadas de G. canescens expressando resistência ao
antibiótico canamicina.
O marco inicial da transformação da soja cultivada com um gene de interesse
agronômico foi dado por Hinchee et alo (1988) que obtiveram plantas transgênicas via
Agrobacterium tumefaciens. As plantas regeneradas por via organogênica a partir de

cotilédones expressavam o gene repórter uidA e resistência à canamicina e/ou tolerância ao
herbicida glifosato. As cultivares submetidas à transformação (peking, Delmar e Maple
Pristo) foram previamente selecionados quanto às suas suscetibilidades in vitro a A.
tumefaciens.

Plantas transfonnadas de soja foram obtidas pela inoculação de sementes em
germinação com Agrobacterim tumefaciens. Esse método possui a vantagem de não utilizar
a cultura in vitro, pois foram inoculados a plúmula e regiões adjacentes à ela e, em seguida,
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as sementes foram colocadas para gerrrunar em casa de vegetação. A frequência de
transformação obtida foi da ordem de 0,7% (Chee et al., 1989).
Wenbin & Komatsuda (1994) utilizaram quatro cultivares, entre elas a
Peking, duas linhagens engenheiradas de A. tumefaciens, EfIA 101 e LBA 4404, ambas
com o vetor binário contendo os genes uidA e nptlI, e empregaram dois processos de
regeneração, embriogênese somática e
,

o~ganogênese.

Em ambos os processos, a linhagem

,

LBA4404 não produziu nenhum transformante, indicando ser avirulenta ou pouco virulenta
aos genótipos de soja. Ao contrário, a linhagem EHA101 produziu de O a 12% de
transformantes dos diferentés genótipos, nos dois processos de regeneração. Neste trabalho,
a seleção dos transformantes foi avaliada somente pela atividade do gene da /3glucuronidase, não havendo informação sobre o desenvolvimento completo das plantas
transformadas.
Tumores expressando os genes da /3-glucuronidase e de resistência cf
canamicina foram obtidos por Droste et alo (1994), utilizando a cultivar BR4 e a linhagem
A281::pZA3 . Os segmentos avaliados foram positivos para o teste de GUS, demostrando a
transferência do T-DNA do plasmídio Ti e/ou binário. Da mesma forma, Luo et alo (1994)
produziram tumores transgênicos de soja expressando resistência à canamicina e o gene da
/3-glucuronidase.
Em 1996, Di et aI. obtiveram plantas transgênicas expressando o gene do
precursor da capa protéica do vírus da clorose em vagem de feijão (BPMV). Utilizando 800
nós-cotiledonares da cultivar Fayette, obtiveram cinco transformantes independentes, os
quais foram analisados molecularmente, confirmando sua transformação genética.

3.5 Fatores que afetam a transformação mediada por Agrobacterium
Vários são os fatores que podem influenciar a transformação genética de
plantas via Agrobacterium. Estes fatores podem ocorrer tanto do lado da bactéria quanto
da planta, e os mesmos podem sofrer variação de acordo com a espécie vegetal (tecido
ou orgão), linhagem bacteriana e fatores externos empregados.
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A indução dos genes vir por componentes fenólicos é um dos principais
eventos na transferência do T-DNA para o genoma vegetal. Os compostos fenólicos
têm sido utilizados rotineiramente na indução dos genes vir . Além disso, muitos estudos
têm sido realizados para se obter informações de como ocorre esta indução em nível
molecular. Lee et alo (1995) estudaram a habilidade de quatro linhagens de
Agrobacterium tumefaciens, de sofrerem indução por diferentes compostos fenólicos,

pertencentes a três grupos, de acordo com suas estruturas químicas. Os autores
observaram que as linhagens de Agrobacterium são induzidas por diferentes compostos
fenólicos e que esta indução esta relacionada com a proteina VirA, e ainda surgerem que
esta proteína interage diretamente com· os compostos fenólicos.
Godwin et alo (1991) estudaram o efeito de acetoseringona (200 J.1M) e
três níveis de pH (5,2; 5,5 e 5,8) em cinco espécies vegetais (Allium cepa, Antirrhinum
majus, Brassica campestris, Glycine max e Nicotiana tabacum) utilizando três linhagens

selvagens de A. tumefaciens (Ach5, N2/73 e- A281) e observaram diferenças marcantes na
tumorogênese apresentada por estas espécies. A. cepa não apresentou formação de
tumor. O melhor resultado obtido para A. majus foi com a linhagem N2/73 em pH 5,5 e
na presença de acetoseringona; B. campestris com A281 e pH 5,8 e com A281 a pH 5,2 e
5,5; N tabacum apresentou um número elevado de tumores em todos os testes com as

três linhagens de A. tumefaciens.

Ach5 não formou tumores em G. max e em B.

campestris. Em todos os casos de formação de tumores, estes foram induzidos por

acetoseringona, com exceção de N tabacum. Hooykaas & Beijersbergen (1994) e Lee et
alo (1995) sugerem que a indução por compostos fenólicos ocorre somente em meio com
pHácido.
Um outro fator importante no processamento do T-DNA é a temperatura.
Há várias décadas, Ricker (1926, citado por Fullner & Nester, 1996) descobriu que o
desenvolvimento de tumores após a infecção por Agrobacterium era sensível a
temperaturas superiores a 29°C. Em 1993, Jin et alo observaram pela medição da
atividade da

~-g1ucuronidase

em A. tumefaciens, contendo a fusão virB: :LacZ, sob o

controle do promotor Lac (que não é afetado por variações de temperatura), que a
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expressão do gene vir é reduzida com o aumento de temperatura, caindo para 11 e 2% a
32 e 37°C, respectivamente. No mesmo trabalho os autores estudaram, in vitro,

a

influência da temperatura na fosforilação das proteínas VirA e VirG, encontrando que a
fosforilação de VirA e VirG, diminuem com o aumento da temperatura. Estes dados
sugerem que VirA é uma proteína termo-sensível.
Fullner & Nester (1996) estudaram a transferência do plasmídio RSF 1010
(plasmídio não conjungativo) entre linhagens de A. tume/adens, através do sistema de
transferência do T-DNA sob várias temperaturas (15 a 31°C). Encontraram um número
maior de transconjugantes à temperatura de 19°C, sendo que a frequência de
transferência diminuiu 50% a cada aumento de 3°C na temperatura. O número de
bactérias doadoras sobreviventes diminuiu drasticamente sob temperaturas acima de
22°C. Este decréscimo pode contribuir para a diminuição da frequência de transferência,
embora a extensão dessa contribuição não seja conhecida. Com a utilização de mutantes
dos genes vir, Fullner & Nester demostraram que a maquinaria de transferência do TDNA é sensível a altas temperaturas e que a mobilização do plasmidio IncQ é inibida em
temperaturas acima de 25°C.
Dillen et alo (1997b) analisando a expressão do gene repórter uidA,
demonstraram que a transferência de genes via Agrobacterium é afetada pela
temperatura. Usando folhas jovens de N. tabacum e calos de feijão (Phaseolus

acutifolius)

e três plasmídios (GV2260, MP90 e EHAI0l) demonstraram que a

temperatura ótima de co-cultivo foi de 22°C para calos de feijão para os três plasmídios,
embora a expressão do gene uidA tenha sido maior para o plasmídio GV2260. Em N.

tabacum, os níveis de expressão foram semelhantes aos de feijão, mostrando que a
expressão do gene repórter diminui entre 25 e 29°C, sendo as melhores a 19 e 22°C.
Atualmente, vem sendo discutida a importância do ciclo celular durante o
processo de transformação. Sangwan et alo (1992) em um estudo detalhado de
transformação de Arabidopsis thaliana observaram que pré-tratamentos com reguladores
de crescimento, antes da infecção com Agrobacterium, induzem à desdiferenéiação e
multiplicação celular, colaborando para a eficiência de transformação, pois células em
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divisão possuem uma parede mais delgada. Um máximo de transformação foi obtido
quando células do mesofilo estavam na fase G2 da mitose. Semelhante a este estudo,
Guivarc'h et alo (1993) obtiveram os mesmos resultados para discos de raíz de cenoura, e
observaram que a inoculação feita 24 horas após o ferimento, ou seja, após o reinício do
ciclo celular, aumentou em 4x o número de células GUS positivas, quando comparado à
inoculação feita imediatamente após o ferimento. Em 1997, Villemont et aI. estudaram a
função do ciclo celular na transformação de Petunia, postulando que a transferência do
T-DNA e sua integração são fenômenos dependentes da fase do ciclo celular e que
somente células na fase S são capazes de integrar o T-DNA, isto devido à duplicação do
DNA e ao sistema de reparo e recombinação que em células eucariotas ocorrem durante
a fase S.
Já foi proposto que ferimentos podem induzir à formação de meristemas
(Malik & Saxena, 1992) ou à divisão celular (Escudero & Hohn, 1997). Vários trabalhos
têm demonstrado haver regeneração (brotos ou calos) em áreas onde houve secção do
explante (Billings et al., 1997; Detrez et al., 1994; Penã et al., 1997; Sangwan et al.,1992;
Schaart et al., 1995; Stiller et al., 1997; Trieu & Harrison, 1996; Tzfira et al., 1997 e
Villemont et al., 1997). Nestas mesmas áreas, tem sido observado brotos, calos e gemas
expressando o gene repórter uidA ou resistência ao agente seletivo (Penã et al., 1997;
Sangwan et aI., 1992; Stiller et aI., 1997; Tzfira et al.,1997 e Villemont et al.,1997).
Muitos explantes utilizados para a regeneração e transformação não
apresentam esta habilidade de regeneração nos locais onde são seccionados

(por

exemplo, nós cotiledonares) então, outros ferimentos são realizados utilizando-se
instrumentos como lâminas de bisturi (Zhang et al., 1997), pinça (Shen et al.,1993),
biobalística (May et aI., 1995 e Tingay et al., 1997) e ultra-som (Trick & Finer, 1998).
Tendo-se a intenção de causar danos à célula vegetal sem, no entanto, trazer injúrias que
comprometam a transformação ou regeneração. Neste caso, os métodos de biobalística e
o ultra-som parecem ser menos danosos.
Por outro lado, Escudero & Hohn (1997) observaram a expressão
transiente do gene uidA

em plântulas intactas de fumo. Os autores atribuiram estes
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resultados ao fato da bactéria ter sido "pré-induzida" e a inoculação ter sido conduzida de
tal forma a permitir a transferência do T -DNA da bactéria ao tecido intacto. Entretanto,
tecidos que sofreram ferimentos apresentaram expressão superior do gene repórter em
relação ao tecido intacto.
A pré-indução da bactéria tem sido utilizada por diversos autores, a qual é
realizada cultivando-se Agrobacterium por alguns minutos até horas na presença de
acetoseringona (Aldemita & Hodges, 1996; Dillen et al., 1997a; Mayet al, 1995 e Shen
et al., 1993). Este composto fenólico tem sido igualmente utilizado no meio de cultura
durante o co-cultivo (Hiei et al., 1994; Ishida et al., 1996; May et al.,1995; Shen et al.,
1993 e Trick & Finer, 1998). A concentração de acetoseringona tem variado entre 40 a
500 J,.tM. No entanto, alguns autores têm conseguido obter plantas transgênicas na
ausência de acetoseringona ou qualquer outro composto fenólico (Confalonieri et al.,
1995; Tingay et al.,1997 e Zhang et al., 1997), o que pode sugerir que as espécies
vegetais estudadas produzem compostos fenólicos através dos ferimentos, suficientes
para induzir os genes vir.
Os autores têm trabalhado com pH variando entre 5,2 (Aldemita &
Hodges, 1996; Hiei et aI., 1994; Schaart et al.,1995 e Stiller et aI., 1997), 5,5 (Dillen et
al., 1997a; Tzfira et al., 1997), 5,7 (Confalonieri et al., 1995; Pena et al., 1997; Sangwan
et al., 1992 e Villemont et al., 1997) e 5,8 (Billings et al., 1997; Ishida et al., 1996; Trieu
& Harrison, 1996 e Zhang et al., 1997).
A maioria desses autores adotou temperaturas de co-cultivo entre 24 e
25°C e o tempo de co-cultivo de dois a três dias. A concentração de células bacterianas
durante o co-cultivo tem variado, sendo que alguns autores controlam o número de
células (Escudero & Hohn, 1997; Fári et al., 1995; Ishida et al., 1996; Nam et aI., 1997;
Narasimhulu et aI., 1996; Sangwan et al., 1992 e Shen et al., 1993), outros cultivam a
bactéria até uma determinada densidade óptica, medida em diferentes c.omprimento de
onda [1,6 a 1,9 (600 nm), Aldemita & Hodges, 1996; 0,8 (595 nm), Dillen et al., 1997a e
1997b; 1,0 (600 nm), Freitas et al., 1997; Karthikeyan et al., 1996; Laparra et al., 1995;
Mukhopadhyayet al., 1992; 0,1 a 0,5 (600 nm) Trick& Finer, 1998 e 0,8 a 1,0 (640 nm)
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Zhang et al., 1997] e há aqueles que não usam nenhum controle (Di et aI., 1996 e
Uematsu et al., 1991).

4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Material vegetal

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Biologia Celular e
Molecular de Plantas do Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura
"Luiz de Queiroz". Sementes do genótipo de soja [Glycine max (L.) Merrill] BR8014853
foram cedidas pelo Prof. Dr. Isaías Olívio Geraldi, do referido departamento. Para o
desenvolvimento dos experimentos, sementes de soja foram desinfectadas em etanol 70%
(v/v) durante 40 segundos e em seguida em hipoclorito de sódio 2% (v/v) contendo 0,02
% (v/v) de Tween 80 por 20 minutos, sendo então lavadas três vezes em água destilada
deionizada esterilizada, e colocadas para germinar em meio MS (Murashige & Skoog,
1962) contendo metade da sua concentração original, acrescido de 2,5 IJ.M de BAP e
solidificado com 0,7% (v/v) de agar (Merck). A germinação se deu em sala de cultura
com 30 IJ.E.m-2 s -1 de radiação luminosa e fotoperíodo de 16 horas. Após 14 dias foram
retirados os nós cotiledonares, ficando o explante com as seguintes dimensões: 3 mm de
epicótilo, 5 mm de cada cotilédone e 3 mm de hipocótilo (Marin, 1996).

4.2 Caracterização anatômica do explante
/

Inicialmente, foi realizada uma caracterização do explante de modo a
diferenciar a formação da gema axilar das gemas adventícias. Sementes de soja foram
colocadas para germinar como descrito no item 4.1, em meio MS/2 sem BAP. No 140
dia, os nós cotiledonares foram excisados. Em alguns explantes foram mantidas as gemas
axilares. Em seguida, os explantes foram fixados em solução de Karnovsky (Karnovsky,
1965), as amostras foram desidratadas em série alcoólica etílica e infiltradas com resina
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glicol metacrilato (Reichert-Jung). As seções foram obtidas com 5 J..I.m de espessura,
coradas com azul de toluidina (Sakai, 1973) e montadas em Entelan (Merck).

4.3 Análise anatômica da organogênese
Os nós cotiledonares, excisados 14 dias após a germinação, foram
cultivados em meio MS/2 suplementado com 2,5 J..I.M de BAP (Marin, 1996), e coletados
a cada 5 dias, a partir do dia O até o 30° dia, quando apresentaram regeneração intensa.
Os explantes foram fixados e preparados conforme descrito em 4.2.

4.4 Análises ultra-estruturais da organogênese
Nós cotiledonares com O e 10 dias de cultivo foram fixados em solução de
Karnovsky, desidratados em série alcoólica etilica, secos ao ponto crítico com dióxido de
carbono, montados sobre suportes de alumínio e recobertos com uma camada de ouro de
30 a 40 nrn. As observações foram realizadas sob microscópio eletrônico de varredura
modelo DSM 940A (Zeiss) operando a 5 kV.

4.5 Análise da profundidade do ferimento
A fim de verificar a eficiência do processo de inoculação de

Agrobacterium no explante de soja,. conforme sugerido por Marin (1996), foram
realizadas medições da profundidade alcançada pela agulha usada para o ferimento do
explante. Cortes a mão livre de explantes feridos sem que houvesse a inoculação de
bactéria e cortes preparados conforme descrito no item 4.2, foram analisados sob
microscopia óptica, com ocular graduada após aferição em lâmina micrométrica.

4.6 Cultura bacteriana
As linhagens de

A. tumefaciens utilizadas neste trabalho foram

gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. Antonio Vargas de Oliveira Figueira, do Centro de
Energia Nuclear na Agricultura (CENAlUSP) e estão relacionados na Tabela 01. As
linhagens GV2260, AGLl e GV3101 contêm o vetor binário p35S GUS INTRON
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(Vancanneyt et aI, 1990) e a linhagem ERA 105 foi transformada segundo Walkerpeach e
Velten (1994) com o vetor binário pCAMBIA 2301 (Roberts, et aI, 1997). Ambos os
vetores possuem entre as bordas do T-DNA o gene nptll que confere à planta resistência
ao antibiótico canarnicina e o gene repórter lIidA, que codifica para a enzima

~

glucuronidase, ambos sob o controle do promotor 35S do CaMV. O gene lIidA contém
dentro da sua sequência codante um intron, que impede sua transcrição dentro do sistema
procarioto de Agrobacterium.
A cultura bacteriana inicial foi feita a partir de estoque em glicerol,
mantido à -80°C. Uma alíquota retirada com alça de platina foi semeada em placas
contendo meio MYA sólido (Tepfer & Casse - Delbart, 1987) com os antibióticos
específicos à cada linhagem (Tabela 1) e mantidas em incubadora do tipo BOD, a 26°C,
durante dois a três dias. As placas foram conservadas sob refrigeração, a 4°C. Culturas
líquidas foram utilizadas na infecção dos explantes, após ter sua densidade ótica (OD)
determinada através da leitura da absorbância a 600 nm. O número de células bacterianas
foi ajustado para 1 x 109 células.mL- 1, utilizando-se a seguinte equação:

Número de Células.mL- 1 = O.D.x 3 x 109 (Mathis & Hinchee, 1994)

O ajuste final da concentração de bactérias foi feito após centrifugação da
cultura a 4.000 rpm por 9 minutos e o precipitado ressuspendido em volume adequado
de solução NaCI 0,85 % (p/v) e 40

J1M de acetoserigona.

4.7 Inoculação dos explantes
Os nós cotiledonares foram infectados com a cultura bacteriana utilizandose uma seringa esterilizada de 1cc com agulha 29G W'. A inoculação constitiu

na

liberação de pequenos volumes (- 0,5 J.!L) da cultura bacteriana, fazendo-se pequenos
ferimentos nas regiões entre os cotilédones e o epicótilo do explante, sobre papel de filtro
esterilizado para a absorção do excesso da cultura bacteriana diminuindo-se, desta forma,
a contaminação. Após a inoculação, os explantes foram colocados em placas de Petri,
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contendo 25 mL de meio MS/2 sem BAP e cultivados por 48 horas nas condições
descritas no item 4.1.

Tabela 1: Linhagens de Agrobacterium tumefaciens
...

..: ..... x .. .... ...
Linhagem

..i ..

..U.Ut....... ..L.

Cromossomo

Tipo de

Antibióticos e

Original

Vetor

Concentração (mg.L-1)

.........................

GV2260

. ..

............................... .

Plasmídio Ti

:.

Referência

............................................................................ ...

C58Cl

B6S3

cointegrado

rifampicina 50

Deblaere et al, 1985

carbenicilina 100
canamicina 25
GV3101

C58Cl

C58

binário

rifampicina 50

Koncz e Schell, 1986

gentamicina 50
canamicina 25
EHAI05

A136

Bo542

binário

rifampicina 100

Hood et al,1986

canamicina 25

AGLl

A136

Bo542

binário

rifampicina 50

Lazo et al, 1991

carbenicilina 100
canamicina 25
WWW@$ ... "WUZO·

WVWWW?WWT-:WC' . W" ... 1PC . . . 'Ter PC . '''WX"'' .

4.8 Análise da expressão transiente do gene repórter uidA
Os nós cotiledonares, após passarem por co-cultivo de 48 horas, foram
colocados em frascos de 10 mL e cobertos com o substrato X-gluc (Chemica Alta LTD),
preparado de acordo com McCabe et alo (1988). Os explantes foram mantidos a 37°C,
em incubadora do tipo BOD por 24 horas, em seguida foram fixados em solução de
Kamovsky por 24 horas e então desidratados em série alcoólica etílica até 70%. Neste
ponto, a clorofila foi removida aquecendo-se as amostras até aproximadamente 60°C,
com trocas de álcool 70% até a sua completa remoção, quando os explantes foram
analisados para a presença de pontos azuis.

. ww
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4.9 Localização anatômica da expressão transiente do gene uidA
A análise histológica da expressão transiente foi realizada de maneira a
identificar áreas de coincidência entre a formação de gemas e a expressão do gene uidA..
Nós cotiledonares demostrando reação positiva, ou seja, tecidos com
pontos azuis, foram fixados e processados como descrito no item 4.2, porém omitindo-se
a etapa de coloração. Também foram realizados cortes manuais destes materiais.

4.10 Microscopia eletrônica de varredura da adesão do Agrobacterium à superficie
do explante
Após a inoculação de cada linhagem e co-cultivo de 48 horas, nós
cotiledonares de soja foram fixados e processados conforme descrito em 4.2.3, de forma
a verificar se estava ocorrendo a adesão da bactéria à célula vegetal. Para ocorrer a
adesão há produção de fibrilas de celulose, formando uma rede sobre o tecido vegetal.
Estas fibrilas somente são visíveis quando analisadas sob microscopia eletrônica.
Neste estudo, foram usadas quatro linhagens de Agrobacterium, foi
analisado o efeito da temperatura e o tempo de co-cultivo na produção de fibrilas de
celulose. Após o co-cultivo, explantes cultivados a 22; 25 e 28

°e e com dois, três e seis

dias de co-cultivo foram fixados em solução de Karnovsky e preparados conforme
descrito em 4.2.3.

4.11 Ensaios de otimização do processo de transformação via Agrobacterium
tumefaciens
Os ensaios de otimização do processo de transformação foram baseados
em trabalhos encontrados na literatura corrente envolvendo várias espécies vegetais. Os
experimentos foram realizados com o objetivo de se obter um procedimento que
produzisse uma alta porcentagem de expressão transiente em nós cotiledonares de soja.
Os ensaios foram realizados em três repetições, contendo 10 explantes/placa.
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4.11.1 Linhagens bacterianas

Foram utilizadas quatro linhagens de Agrobacterium tumefaciens: AGLl,
EHAI01, GV3101 e GV2260.

4.11.2 pH

Este ensaio compreendeu três tratamentos com pH 5,0; 5,4 e 5,8.

4.11.3 Adição de acetoseringona no meio de cultura

Acetoseringona na concentração de 100 J..LM foi adicionada ao meio MS/2
sem BAP e utilizado no co-cultivo dos explantes inoculados com Agrobacterium.
Conjuntamente foram inoculados explantes em meio de cultura sem acetoseringona.

4.11.4 Adição de acetoseringona na cultura bacteriana

À cultura bacteriana adicionou-se acetoseringona na concentração de 100
IlM durante o crescimento "overnight". Após centrifugar e ressuspender a cultura
bacteriana em solução salina, foram adicionados 40 J..LM de acetoseringona (item 4.6).
Comparativamente, utilizou-se a cultura bacteriana sem adição de acetoseringona durante
crescimento "overnight".

4.11.5 Concentração de acetoseringona.

Foram utilizadas três concentrações de acetoseringona, 40, 100 e 200 J.LM,
a qual foi adicionada após ressuspender a cultura bacteriana em solução salina.

4.11.6 Temperatura de co-cultivo

Os explantes foram co-cultivados durante 48 horas a 22, 25 e 28°C, em
incubadora do tipo BOD com temperatura e fotoperíodo controlados.
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4.11.7 Tempo de co-cultivo

Explantes inoculados com Agrobacterium foram co-cultivados em
períodos de dois, três e seis dias.

4.11.8 Concentração de bactérias

Foram utilizadas três concentrações bacterianas: 107, 108 e 109 céls.mL- 1.

4.11.9 Presença de BAP durante o co-cultivo

Foram utilizadas duas concentrações de BAP: 2,5 e 5,0

~

comparando-

se com o tratamento sem BAP.

4.11.10 Pré-cultivo com BAP

O pré-cultivo foi feito utilizando-se BAP 2,5

~

e realizado por períodos

de três e seis dias antes da inoculação com Agrobacterium. Um tratamento sem précultivo foi incluído neste ensaio.

4.11.11 Meio de inoculação

Neste experimento foi utilizado o meio MS/2líquido sem BAP como meio
inoculante, isto é, a cultura bacteriana, após centrifugação, foi ressuspendida em MS/2
líquido. Neste meio, os explantes foram feridos previamente e imersos durante 5 minutos.
Decorrido o tempo, foram retirados e colocados sobre papel filtro esterilizado para
remoção do excesso de meio, e então colocados em placas com MS/2 sólido. Este
tratamento foi comparado com outro, no qual a cultura bacteriana foi ressupendida em
solução NaCI 0,85%.

4.11.12 Ferimento

Os ferimentos nos nós cotiledonares foram feitos conforme descrito em
4.7 . Um tratamento no qual os explantes não foram feridos foi realizado em conjunto.
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4.11.13 Controles positivo e negativo

Como controle positivo foram inoculados discos foliares de N tabacum
variedade Petit Havana, a qual é suscetível ao Agrobacterium. Como controles negativos,
foram utilizados nós cotiledonares de soja e discos foliares de N tabacum não inoculados
com a bactéria.

4.11.14 Ensaio Final

Posteriormente à instalação destes experimentos, foi realizado um
experimento final empregando-se três linhagens bacterianas (AGLI, EHA105 e
GV2260), dois níveis de pH (5.0 e 5.8) e duas temperaturas de co-cultivo (25 e 28 °C).

Em todos os ensaios os caracteres analisados foram: número de explantes
apresentando reação positiva de GUS e número de pontos azuis. Os dados obtidos da
contagem de pontos azuis nos explantes (item 4.8), foram analisados pelo teste de '1.2
(Anexo A).

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Caracterização anatômica do explante

O método de preparo do nó cotiledonar, utilizado como explante, envolve
a retirada das gemas axilares, uma vez que estas podem inibir o desenvolvimento de
gemas adventícias (Buising et a!., 1994 e Malik & Saxena, 1992). O método de excisão
das gemas axilares nem sempre foi bem sucedido (Figura IA, seta) e por esse motivo
foram realizadas análises anatômicas do explante visando detectar as possíveis causas do
insucesso na retirada das gemas e buscar soluções para o problema.
A região do nó cotiledonar possui duas folhas cotiledonares inseridas de
maneira oposta. Cada folha possui uma gema axilar posicionada no ponto central entre o
cotilédone e o eixo nodal (Figura 2) ladeada por duas estípulas foliáceas. Nos nós
cotiledonares ocorre uma variação no ângulo de abertura dos cotilédones durante o
processo de germinação, além disto, as gemas axilares diferem quanto ao
desenvolvimento sendo uma mais desenvolvida que a outra no mesmo nó (Figura 1B e
1C). A análise anatômica do explante cuja gema axilar foi excisada (Figura 1D) revela
que o seccionamento não ocorre no ponto de inserção da gema axilar com o eixo nodal,
permanecendo a porção basal da mesma. Portanto, aqueles nós cujos cotilédones
apresentam ângulo menor com o epicótilo aumentam a dificuldade da excisão e as
gemas menos desenvolvidas são seccionadas com maior dificuldade e o tecido
remanescente pode continuar o seu desenvolvimento (Figura IA).
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Figura 1: A - D. Segmento nodal de soj'a Gly cine max (L.) Merrill, genótipo BR8014853
após 9 dias de inoculação em meio MS/2. A. Visão geral do explante
evidenciando o desenvolvimento de uma das gemas axilares (seta); B e C.
Seções longitudinais do explante mostrando gemas axilares em dois estágios
distintos de desenvolvimento; D. Seção longitudinal da gema axilar excisada
durante o' preparo do explante. C = cotilédone; Ep = epicótilo; G = gema
axilar; Ge, gema axilar excisada. (A. barra = 2,2 mm; B, C e D barra = 198,9
!-!m).
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Figura 2: Seção transversal do segmento nodal de soja mostrando a gema axilar (G)
inserida na posição central entre o cotilédone (C) e o eixo nodal (EN); barra =
198,9 Ilm .
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5.2 Análise anatômica da organogênese
Seguindo o protocolo de Marin (1996), foi possível obter segmentos
nodais de soja do genótipo BR-8014853, após 20 dias de cultivo in vitro, formando
gemas adventícias nas regiões inter (seta) e intracotiledonares (Figura 3).
O segmento nodal excisado de plântulas germinadas na ausência de
BAP, em seção transversal (Figura 4A), apresenta epiderme unisseriada provida de
estômatos e tricomas. Segue-se o parênquima cortical com cerca de seis camadas de
células vacuolizadas arranjadas, deixando poucos espaços intercelulares. A endoderme
não é diferenciada morfologicamente. O sistema vascular, próximo à região do
epicótilo, compreende um cilindro contínuo do tipo colateral aberto. Internamente,
ocorre a medula provida de células parenquimáticas.
Os segmentos nodais, quando excisados de plântulas germinadas em meio
MS/2 suplementado com BAP, apresentam estrutura anatômica (Figura 4B) diferente
daquelas germinadas na ausência deste regulador vegetal (Figura 4A).
Na presença de BAP (Figura 4B), as células do parênquima cortical,
principalmente aquelas localizadas próximas ao cilindro vascular, passam a exibir
(

nú~o

e núcleo lo evidentes e dividem-se periclinal e anticlinalmente (seta). O arranjo

destas células parenquimáticas passa a ser frouxo. Também no parênquima floemático
são observadas divisões.
A adição do regulador vegetal BAP, durante a germinação de sementes,
acelerou o processo de divisão celular nos segmentos nodais utilizados como explantes
confirmando as observações feitas por Buising et alo (1994) e Thomé et alo (1995). O
fato das células do explante já entrarem em cultura em processo ativo de divisão parece
ser um fator crítico para a diferenciação organogênica e da multibrotação (Mohamed et
aI., 1992; Thomé et al., 1995; Marin, 1996).
Durante o período de cultivo in vitro, as divisões celulares no explante
são intensificadas e, por volta do 5° dia de cultura, já são iniciados os meristemóides que
se desenvolverão em gemas.

i
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Figura 3: Segmento nodal de soja genótipo BR8014853 no 20° dia de cultivo em meio
MSI2 contendo 2,5 j.lM de BAP apresentando gemas adventícias na região
intercotiledonar (seta), barra = 3,3 mm.
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de plântulas germinadas na ausência de BAP (A) e presença de BAP (B). Na
presença de BAP (B), as células do parênquima cortical, principalmente
aquelas localizadas próximas ao cilindro vascular, apresentam tamanho maior
e dividem-se (seta). Estas divisões não são observadas na ausência de BAP
(A). (barras = 73, 7 ~m) . e = epiderme; f = floema; m = medula; pc =
parênquima cortical; pr = procâmbio; x = xi lema
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Estes meristemóides resultam da rediferenciação de células epidérmicas e
subepidérmicas que passam a se dividir ativamente (Figura 5A-D). Na

figúra--~

setas indicam a origem-.de-dois/merlstêIíío1dêS'-i-ntracotiledonares: No início, os
meristemóides são constituídos de células vacuolizadas que dividem-se ativamente
(Figura 5B-D). Com o desenvolvimento, as células dos meristemóides acabam
adquirindo citoplasma denso (Figura 6A-B, setas). O alongamento vertical destes
meristemóides levaram à formação de primórdios de gemas caulinares bem definidos
(Figura 6A). As mesmas observações foram feitas em Cicer arietinum por Murthy et ai.
(1996).
As gemas adventícias são formadas ao longo de todo o setor
intercotiledonar e no setor intracotiledonar (Figuras 7), e as primeiras gemas caulinares
são visualizadas na superficie do explante por volta do 100 dia de cultivo in vitro (Figura
8). Independente da região de origem, as gemas apresentam ampla ligação com o tecido
do explante e estabelecem conexão vascular com o mesmo através de nódulos vasculares
que são formados no tecido do nó cotiledonar nas proximidades da base das gemas
(Figuras 7A e 7B, setas).
Em espécies de legu~inosas, o único relato referente à origem interna das
gemas caulinares, foi realizado por Domelas et aI. (1992) em Stylosanthes scabra.
Segundo os autores, a formação de gemas caulinares ocorre a partir de estruturas
nodulares vasculares situadas no interior do tecido caloso. Porém, as análises realizadas
em

S.

guianensis

(Appezzato-da-Glória, 1998)

mostram

claramente

que

os

meristemóides que dão origem às estruturas foliares e posteriormente às gemas
caulinares estão situados nas camadas periféricas do calo. Além disto, em G. max foi
possível observar que, durante o desenvolvimento das gemas neoformadas, ocorre a
formação de um nódulo vascular próximo à sua base através do qual se estabelece a
conexão vascular com o tecido de origem. As mesmas observações foram feitas por
Malik & Saxena (1992) em espécies de Phaseolus.
Em Phaseolus vulgaris, gemas múltiplas ongmavam-se na região de
junção dos cotilédones e epicótilo e, ocasionalmente, na terminação superior do epicótilo
(McClean & Grafton, 1989). Esta última origem não foi verificada no presente estudo.
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Figura 5: Glycine max (L.) Merrill. A. Início da formação de dois meristemóides
intracotiledonares através de divisões das células epidérmicas e
sub epidérmicas rediferenciadas (barra = 198,8 Ilm). B. Detalhe do
meristemóide indicado pela seta curta em A. Uma célula em divisão neste
setor está indicada pela seta (barra = 36,8 Ilm). C. Detalhe do meristemóide
indicado ' pela seta longa em A . Uma das células em divisão neste setor está
indicada pela seta (barra = 19 Ilm). D. Detalhe das células subepidérmicas
em divisão durante o desenvolvimento de um meristemóide (barra = 7,37
Ilm). Nc = nó cotiledonar; C = cotilédone.
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Figura 6: A. Seção longitudinal do explante com 30 dias de cultivo evidenciando a
origem superficial do meristemóide (m) e da gema adventícia (g), (barra = 74
I-1m); B. Detalhe do meristemóide (m), (barra = 37 I-1m).
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Figura 7. Glycine max (L.) Merrill. Seção longitudinal do segmento nodal mostrando o
setor intracotiledonar no 15° (A) 'e 20° dia (B) de cultivo, respectivamente. A.
Gema adventícia recém-formada. B. As gemas caulinares adventícias
apresentam ampla ligação com o tecido do explante e estabelecem conexão
vascular (Cv) com o mesmo através de nódulos vasculares (Nv) que são
formados no tecido do nó cotiledonar nas proximidades da base das gemas
(setas). (barra ~ 198,9 Ilm) . e = epiderme, pc = parênquima cortical.
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De acordo com McClean & Grafton (1989), as análises histológicas revelaram que as
gemas se desenvolviam a partir de células do parênquima subepidérmico do nó
confirmando as observações obtidas no presente estudo e as de Wright et aI. (1986).
Também Malik & Saxena (1992), trabalhando com três espécies do gênero Phaseolus,
verificaram através de análises histológicas, que as gemas caulinares ongmavam-se
diretamente a partir de tecidos sub epidérmicos dos nós cotiledonares.
As gemas neoformadas observadas neste estudo mostraram o mesmo
padrão de formação daquelas desenvolvidas a partir de meristemas apicais de eixos
embrionários de soja (Buising et al., 1994). As análises histológicas conduzidas no
presente estudo, demonstraram que as células dos meristemóides possuem as
características de células competentes para a transformação genética via Agrobacterium
conforme descrição elaborada por Sangwan et aI. (1992): são células pequenas,
isodiamétricas com paredes delgadas, citoplasma denso e núcleo proeminente. Segundo
as observações de Nauerby et aI. (1991), o sistema de regeneração rápido e direto a
partir de camadas superficiais, como verificado neste trabalho, é claramente vantajoso
tanto em experimentos de regeneração como de transformação. Visto que a regeneração
observada em soja ocorre diretamente a partir de meristemóides de origem epidérmica e
subepidérmica, situados nas porções inter e intracotiledonares, o explante utilizado neste
estudo é recomendado para o processo de infecção por Agrobacterium.

5.3 Análises ultra-estruturais da organogênese em soja
Através da análise em microscopia eletrônica de varredura do segmento
nodal, ao 100 dia de cultivo in vitro (Figuras 8 e 9 ), foi possível observar a presença de
meristemóides (m) ao lado de gemas adventícias (g) nas regiões inter (9 A-D) e
intracotiledonar do explante (8

A-D~

9 D). Gemas em diferentes fases do

desenvolvimento foram observadas lado a lado numa mesma região (Figura 8).
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Figura 8: Microscopia eletrônica de varredura do explante de soja genótipo BR8014853
no 10° dia de cultivo em MS/2 contendo 2,5 J..LM de BAP,. A. Gema
neoformada (asterisco), barra = 455 /lm; B. Detalhe mostrando outra gema em
formação (seta), barra = 167 IJ.m; C. Setor localizado entre o epicótilo (Ep) e o
cotilédone (C) mostrando gemas adventícias (g) em desenvolvimento, barra =
588 /lm; D. Detalhe evidenciando as gemas em diferentes estágios de
desenvolvimento, barra = 294 /lm.
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Figura 9: Glycine max (L.) Merrill. Segmentos nodais após 10 dias de cultivo in vitro
analisados ao Microscópio Eletrônico de Varredura. A. Observa-se a presença
de meristemóides (m) e de uma gema adventícia (g) em início do
desenvolvimento (barra = 625 )...lm); B. Explante mostrando ferimento
provocado por agulha no epicótilo (Ep), durante inoculação da bactéria, (barra
= 417 ~lm), detalhe = 104 )...lm; C. Gemas neoformadas (g) em região
intracotiledonar, detalhe da base das gemas e do epicótilo, (barra = 200 IJ.m,
detalhe = 100 )...lm); D. Detalhe da Figura A, mostrando região intercotiledonar
com gema, (barra = 500 IJ.m, detalhe da gema, barra = 250 )...lm). C =
cotilédone.
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o estudo

anatômico e ultra-estrutural mostraram a formação múltipla de

gemas adventícias em diferentes estágios de desenvolvimento, demonstrando que o
processo organogênico direto em soja é assincrônico, como em Begonia (Burritt &
.
.
Leung, 1996), embora Detrez et alo (1994) tenha observado smcrorua no
desenvolvimento de gemas em outra leguminosa, Sesbania grandiflora.

5.4 Análise da profundidade do ferimento
Os ferimentos resultantes do processo de inoculação de Agrobacterium no
explante foram profundos chegando a atingir a região medular do eixo nodal (1031

~m)

e epicótilo (Figura 9B). Portanto, os tecidos alcançados pela agulha no processo de
inoculação não foram coincidentes com as áreas de regeneração das plantas de soja in
vitro. Conforme discutido no item 5.2, as áreas competentes para a organogênese eram

sempre superficiais (83

~m)

e não relacionadas com as áreas meristemáticas resultantes

do processo de cicatrização.
Os resultados deste estudo sugerem que não há necessidade da realização
destes ferimentos no processo de inoculação por Agrobacterium, conforme indicado por
Marin (1996).
Também Mukhopadhyay et ai. (1992) e Laparra et aI. (1995) verificaram
que havia uma baixa eficiência no processo de transformação via Agrobacterium pelo
fato de não ocorrer uma coincidência entre a área de regeneração das plantas com as
áreas acessíveis às bactérias.

5.5 Microscopia eletrônica de varredura da adesão de Agrobacterium à superficie
do explante
A figura 10 (A-C) mostra as características ultra-estruturais da superficie
do explante de soja obtido a partir de nós excisados de plântulas germinadas in vitro. A
figura 10A corresponde a um setor da superficie afastada da região de excisão da gema
axilar no preparo do explante. Observam-se as células íntegras e a cutícula intacta. Em
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Figura 10: Microscopia eletrônica de varredura de nó cotiledonar de soja germinado in
vitro, sem a inoculação de Agrobacterium utilizado como controle negativo
da produção de fibrilas. A. Superficie celular do explante, barra = 2,3 IJ.m; B
e C. Setores próximos à área de excisão da gema axilar, barra = 4,5 IJ.m.
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setores próximos à área da excisão, as células aparecem rompidas havendo a liberação
do seu conteúdo para a superficie do explante (Figura IOB e IOC). Tais observações
permitiram uma melhor caracterização das fibrilas produzidas pelas bactérias em ensaios
posteriores.
As quatro linhagens de Agrobacterium (AGLI, EHAI05, GV2260, e
GV3I 01) produziram fibrilas na superficie do explante, após 48 horas de co-cultivo a
28°C empregando-se uma concentração de bactérias de 109 células. mL- 1 (Figura 11AD). As bactérias foram encontradas isoladas ou ligadas entre si através das fibrilas
formando aglomerados. Na maioria das vezes as bactérias estavam posicionadas
perpendicularmente ao tecido do explante e aderidas a este através das fibrilas (Figura
lIA).
Guivarc'h et alo (1993) observaram que a inoculação de Agrobacterium
em células de cenoura não tratadas com acetoseringona formavam aglomerados estando
ligadas entre si pelas fibrilas. Em contraste, nas células pré-tratadas, as bactérias estavam
ligadas à parede celular, na sua maioria em posição perpendicular. Porém, de acordo
com Matthysse et aI. (1981) não existe um padrão quanto ao posicionamento da bactéria
em relação à superficie celular.
De acordo com Matthysse et aI. (1981), a adesão à superficie celular por
Agrobacterium se dá pela produção de fibrilas, as quais são compostas por celulose

sendo a adesão, um dos primeiros passos na transferência do T-DNA.
Visando verificar se o tempo de co-cultivo poderia interferir na produção
de fibrilas, alterando o padrão que foi obtido pela linhagem GV2260 nas condições
descritas por Marin (1996) e mostradas na Figura 12, foram avaliados os seguintes
períodos: dois, três e seis dias.
A análise do tempo de co-cultivo na produção de fibrilas pela linhagem
GV2260 (Figura 12) mostrou que esta produção é visível com dois e três dias de cocultivo (Figuras 12A e I2B) porém, com seis dias (Figura 12C) as bactérias passam a
exibir o dobro do seu tamanho inicial, sendo impossível vizualizar as fibrilas. O explante
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Figura 11 : Adesão de quatro linhagens de Agrobacterium tumefaciens em nós
cotiledonares de soja, visualizada at,ravés da produção de fibrilas de celulose
(setas). A. GV3101, barra = 1,0 !J,m; B. EHAI05, barra = 3,1 !J,m; C. AGLl,
barra = 1,8 !J,m e D . GV2260, barra = 3, 1 !J,m

50

após este periodo de co-cultivo

apresentava-se envolto por uma substância

esbranquiçada.
Narasimhulu et aI. (1996) e Sangwan et

aI. (1992) verificaram que

períodos muito longos de co-cultivo favorecem a multiplicação bacteriana levando à
morte do tecido vegetal, interferindo negativamente no processo de transformação.
A produção de fibrilas de celulose também foi analisada em função da
concentração de células bacterianas (Figura 13) e da temperatura de co-cultivo (Figura
14). Na concentração de 107 células.mL- 1 (Figura 13A) as bactérias são vistas formando
aglomerados na superficie do explante. Concentrações de 108 células.mL- 1 (Figura 13B)
9

1

e 10 células.mL- (Figura 13C) parecem conduzir uma melhor distribuição das bactérias
pela superficie do explante, embora algumas bactérias sejam encontradas formando
pequenos aglomerados.
No co-cultivo a 22°C (Figura 14A) as bactérias formam pequenos
aglomerados e estão ligadas entre si pelas fibrilas. Fibrilas de celulose formando uma
rede sobre o tecido do explante foram observadas quando o co-cultivo se deu a 25°C,
onde várias fibrilas distendidas são vizualizadas (Figura 14B, setas). As fibrilas
frequentemente se entrelaçam formando fibrilas maiores. A 28°C (Figura 14C), as
bactérias aparecem em sua maioria isoladas na superficie do explante.
Durante o crescimento da bactéria em meio líquido também ocorre a
produção de pequenas quantidades de fibrilas (Matthysse et aI., 1981), o que manteria
algumas bactérias agregadas. Segundo Matthysse et aI. (1981) a formação de
aglomerados de bactérias junto à parede vegetal pode facilitar a transferência da região
T. A bactéria se liga à célula vegetal mesmo esta estando morta, significando que
Agrobacterium não possui um sistema de reconhecimento de células lesadas ou mortas
(Matthysse et aI., 1981).
Neste trabalho, tempo de co-cultivo e concentração de células bacterianas
não interferiram na síntese de fibrilas de celulose. Seis dias de co-cultivo mostraram ser
um periodo demasiado longo, levando à uma mudança morfológica da bactéria, assim
como o aparecimento de uma substância esbranquiçada recobrindo todo o explante.
Fibrilas de celulose foram observadas nas concentrações bacterianas analisadas. Entre as
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Figura 12: Adesão da linhagem GV2260 de Agrobacterium tumefaciens em nós cotiledonares de soja, através da produção
de fibrilas (setas). A. 2 dias, barra = 1,3 Ilm; B. 3 dias, barra = 5 Ilm e C. 6 dias, barra = 5 Ilm.
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Figura 13

Adesão da linhagem GV2260 de Agrobacterium tumefaciens em nós
cotiledonares de soja, através da produção de fibrilas de celulose (setas). A.
9
107 células. rnL-1, barra = 5 ~m; B. 108 células.rnL- 1, barra = 5 ~m; C. 10
células.rnL- 1 barra = 2 ~m.
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Figura 14:

Adesão da linhagem GV2260 de Agrobacterium tumefaciens em nós
cotiledonares de soja, através da produção de fibrilas de celulose (setas).
A. 22° C, barra = 5 !lm; B. 25° C, barra = 5 !lm; C. 28° C, barra = 5 !lm.
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temperaturas de co-cultivo testadas. 25°C foi a que mostrou fibrilas em grande
quantidade e distentidas entre as bactérias.
Mesmo sendo um fator importante, a síntese destas fibrilas somente
aumenta a capacidade de virulência pela manutenção da bactéria ligada à superficie
celular (Matthysse, 1983), embora não seja essencial para a ocorrência da transferência
do T-DNA (Matthysse, 1986).

5.6 Localização histológica da expressão do gene repórter uidA
Na Figura 15 pode-se ver a expressão transiente do gene repórter lIidA em
discos foliares de N. tabacum, por quatro linhagens de A. tumefaciens. GV2260 e AGLl
apresentaram um maior nível de expressão que EHA105 e a linhagem GV3101 formou
apenas um pequeno ponto azul, visível somente em aumento superior. A Figura 16
mostra a localização histológica do produto do gene repórter lIidA em discos foliares
inoculados com a linhagem GV2260. Em corte transversal é possível ver a reação
positiva de GUS. nas células da epiderme abaxial e do mesofilo que apresentam o seu
conteúdo azul (Figura 16A). O detalhe de uma destas células é mostrado na Figura 16B.
Tendo em vista que a expressão em soja foi menos intensa (Figuras 17 e
18), as análises histológicas foram realizadas a partir de seções manuais, mais espessas
(20 -25 !Jl11). A reação positiva de GUS foi observada nas células da epiderme e do
parênquima cortical . Na epiderme, em algumas células dos tricomas glandulares e
tectores (Figura 19A), a expressão do gene repórter é mais intensa e assemelha-se à
reação verificada em N. tabacum.
Porém, a reação positiva de GUS observada nas demais células da
epiderme e do parênquima cortical aparecem concentrados preferencialmente na região
central da célula (Figura 19B) ou na forma de muitos cristais aciculares dispersos
(Figura 20A). Em algumas células, a reação positiva de GUS ocorre ao redor do núcleo e
também apresenta a forma de cristais aciculares (Figura 20B). Este mesmo tipo de
expressão do gene repórter uidA foi observado em células de embriões eletroporados de
Vigna unguiclllata Walp, nas quais o produto da reação da enzima ~-glucuronidase com
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Figura 15 : Expressão transiente do gerie repórter uidA em discos foliares de Nicotiana
tabacum variedade Petit Havana, inoculados com quatro linhagens de
Agrobacterium tume/adens. A . GV2260, barra = 870 J.l.m ; B. AGL1, barra =
870 J.l.m; C.EHAI05, barra = 870 J.l.m e D. GV3101 , barra = 133 J.l.m.
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Figura 16: A. Localização histológica da expressão do gene repórter uidA em discos
foliares de Nicotiana tabacum, barra = 19 j..lm; B. Detalhe de A. mostrando
célula transformada, barra = 7,4 j..lm.
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Ep

(B
Figura 17: Expressão transiente do gene repórter uidA em nós cotiledonares de soja. A.
Gemas adventícias intercotiledonares (setas), barra = 175 Jlm; B. Base de
gema axilar excisada (seta), barra = 384 Jlm.
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Figura 18: Expressão transiente do gene repórter uidA em regiões não meristemáticas do
nó cotiledonar de soja. A. Superficie do epicótilo, barra = 133 J..I.m; B. Região
de corte do cotilédone, barra = 281 J..I.m.

59

-

.

- í

Figura 19: Localização histológica da expressão transiente do gene repórter uidA em nó
cotiledonar de soja. A. Tricomas (setas) da superftcie demonstrando reação
GUS positiva cuja visualização superficial foi mostrada na Figura 35A. Notar
a diferença na expressão destas células com as células da epiderme e das
células subepidérmicas, barras = 36,8 Ilm; B. Reação GUS positiva
concentrada ao redor do núcleo, barra = 19 I-lm.
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Figura 20: A e B. Células parenquimáticas com reação GUS positiva na forma de cristais
aciculares ( setas), A, barra = 19 11m; B, barra = 7,4 11m.
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o substrato x-gluc apresenta-se como cristais

azulS

localizados em todos os tipos

celulares (Akella & Lurquin, 1993).
Em seções transversais de discos foliares de N tabacum também se
observam diferenças na reação de GUS nas diversas células transformadas, sendo que a
face abaxial apresenta uma reação mais intensa (Figura 16A).
A localização do produto do gene repórter, em nós cotiledonares de soja,
ocorre em células epidérmicas e subepidérmicas, ou seja, nos mesmos tipos celulares
que originam os meristemóides que desenvolvem gemas adventícias.
Mukhopadhyay et aI. (1992), atribuiram a baixa eficiência do processo de
transformação ao fato da regeneração de plantas ocorrer a partir de células
meristemáticas competentes, mas, que por estarem localizadas muito além da superficie
do explante (entre 450-625 J.I.), não são acessíveis à bactéria, ou então, não são
fisiologicamente competentes para a transformação. Laparra et al., (1995), descreveram
a obtenção de expressão transitória em girassol (Helianthus annus L.), nas células
próximas à epiderme, porém numa região onde o tipo celular não era competente para a
regeneração de plantas. Fári et ai. (1995), Uematsu et ai. (1991) e Villemont et alo (1997)
demonstraram em seus trabalhos cortes histológicos de plantas transformadas, nos quais
a reação GUS positiva apresenta-se na maioria das células ou em todo o tecido.
Hinchee et alo (1988) mostraram cortes histológicos feitos a mão livre, de
explantes cotiledonares três semanas após a inoculação com Agrobacterium,
visualizando gemas adventícias com reação positiva de GUS em toda sua extensão.
Freitas et alo (1997) observaram a expressão do gene repórter uidA em células
subepidérmicas e no parênquima cortical e vascular de explantes cotiledonares de
amendoim, 48 horas após a inoculação. A formação de meristemas foi observado a partir
da rediferenciação do parênquima cortical e vascular. A expressão do gene repórter,
inicialmente restrita as células sub epidérmicas, abrangeu outros tipos celulares quando a
inoculação foi feita realizando-se ferimentos com agulha (Freitas et al., 1997).
Em soja, a expressão do gene repórter sempre foi menos intensa em
relação aos discos foliares de N tabacum, utilizados como controle nesta pesquisa. Esta
variação pode ser devida a diferenças na integração do T -DNA no genoma vegetal e/ou
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sua expressão, o que pode refletir uma dificuldade na estabilização do T-DNA em
algumas espécies de plantas (Nam et al., 1997).

5.7 Ensaios de otimização do processo de transformação via Agrobacterium
tumefaciens

Os dados da otimização do processo de transformação por Agrobacterium
estão representados graficamente segundo cada tratamento (Figuras 21 a 35). As áreas
meristemáticas incluem aquelas com capacidade de regeneração de gemas adventícias
(Figura 17A), onde são encontradas células da epiderme e do parênquima em ativo
processo de divisão e base de gemas axilares (Figura 17B), capazes de produzir brotos
transgênicos. Áreas não meristemáticas incluem áreas do epicótilo (Figura 18A), dos
cotilédones (Figura 18B) e base dos cotilédones, além dos tricomas glândulares e
tectores apresentando reação GUS positiva (Figuras 18A e 19A).

5.7.1 Linhagens bacterianas

O maior número de pontos azuis foi encontrado em explantes inoculados
com a linhagem GV3101 seguida pelas linhagens GV2260, AGLl e EHA105 (Figura
21). O teste de X2 mostrou que existe diferença altamente significativa (p= 0,01) entre
essas linhagens. Embora a linhagem ERAI05 tenha apresentado o menor número de
pontos azuis, foi a única que os apresentou em regiões meristemáticas.
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Figura 21 : Número de explantes GUS positivos e de pontos azuis em nós cotiledonares
de soja empregando quatro linhagens bacterianas.

5.7.2 pH

Os explantes submetidos ao pH 5,8 apresentaram o maIOr número de
pontos azuis. A análise do

r: mostrou haver uma diferença altamente significativa entre

os tratamentos (p= 0,01). Nenhuma expressão do gene repórter foi observada em pH 5,4
(Figura 22). Embora apresentasse menor expressão transiente, somente em pH 5,0 houve pontos azuis em regiões meristemáticas
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Figura 22: Número de explantes GUS positivos e de pontos azuis em nós cotiledonares
de soja utilizando-se três pHs.
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5.7.3 Adição de acetoseringona no meio de cultura

A Figura 23 mostra que a utilização de acetoseringona no meio de
cultura elevou o número de explantes GUS positivos, mas não o de pontos azuis. A
diferença entre os tratamentos foi altamente significativa (p= 0,01). A utilização de
acetoseringona na concentração de 100

~M

aumentou a expressão transiente do gene

uMA em áreas meristemáticas, enquanto que na sua ausência foi observada a expressão

transiente em áreas não meristemáticas.
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Figura 23 : Número de explantes GUS positivos e de pontos azuis em nós cotiledonares
de soja empregando-se acetoseringona no meio de cultura.

5.7.4 Adição de acetoseringona na cultura bacteriana

Pelos dados apresentados na Figura 24, a adição de acetoseringona
durante o crescimento bacteriano não influenciou o número de explantes GUS positivos.
A presença de acetoseringona propiciou a expressão do gene repórter em áreas
meristemáticas, o que não ocorreu com os explantes inoculados com

° 11M de

acetoseringona, os quais apresentaram pontos azuis em áreas não meristemáticas. O
foi altamente significativo (p= 0,01).

"1.,2
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Figura 24: Número de explantes GUS positivos e de pontos azuis em nós cotiledonares
de soja empregando-se acetoseringona na cultura bacteriana.

5.7.5 Concentração de acetoseringona

o aumento da concentração de acetoseringona na solução salina antes da
inoculação dos explantes resultou no aumento proporcional de explantes GUS positivos
(Figura 25), embora o mesmo aumento proporcional não tenha sido observado em
termos de pontos azuis em áreas meristemáticas. As análises estatísticas foram altamente
significativas (p= 0,01). Na concentração de 200

!lM observou-se um maior número de

de pontos azuis em regiões meristemáticas que nas concentrações de 40 e 100 !JM. Na
concentração de 40

~M

não houve expressão do gene repórter em áreas meristemáticas.
lo Explantes GUS positivos

2>. , .•

(1 Número

de pontos azuisl

-.--.-==========~--.---_,

200
".

100
,.

.

~

~

Concentração de acetoserlngona (,.M)

Figura 25: Número de explantes GUS positivos e de pontos azuis em nós cotiledonares
de soja em três concentrações de acetoseringona acrescentadas ao meio de
inoculação.
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5.7.6 Temperatura de co-cultivo

Não foi observado nenhum explante GUS positivo quando a temperatura
de co-cultivo foi de 22°C. No co-cultivo a 25°C foi observado o maior número de
explantes GUS positivos enquanto a 28°C observou-se o maior número de pontos azuis
(Figura 26). Estatisticamente, o teste do X2 indicou existir diferença altamente
significativa (p= 0,01) entre as temperaturas empregadas. Apenas o co-cultivo com
temperatura de 25°C apresentou pontos azuis em áreas meristemáticas.
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Figura 26: Número de explantes GUS positivos e de pontos azuis em nós cotiledonares
de soja em três temperaturas de co-cultivo.

5.7.7 Tempo de co-cultivo

A Figura 27 mostra que o co-cultivo de dois dias apresentou o maior
número de explantes GUS positivos e também de pontos azuis, apesar da expressão do
gene uidA não ter sido observada em áreas meristemáticas. Embora tenham sido
observados explantes GUS positivos e expressão transiente em áreas meristemáticas, cocultivo de seis dias não é recomendado por ser'um período longo, podendo ocasionar a
morte do tecido infectado, pelo crescimento excessivo da bactéria sobre o explante.
Entre os tratamentos que apresentaram respostas, detectou-se diferença altamente
significativa (p= 0,01).
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Figura 27: Número de explantes GUS positivos e de pontos azuis em nós cotiledonares
de soja em três períodos de co-cultivo.

5.7.8 Concentração de bactérias

Concentrações abaixo de 109 céls,mL-l apresentaram melhores resultados
em relação ao número de explantes GUS positivo e também de pontos azuis. O X2 foi
altamente significativo (p= 0,01). Somente foi observado pontos azuis em áreas não
meristemáticas quando utilizou-se a concentração de 109 (Figura 28); concentração de
107 cels.mL- 1 foi a que apresentou um maior número de pontos azuis em áreas

meristemáticas.

lo Explantes GUS posiliws

EJ Número de

pontos azuis I

4ooT-'--' -~====================~'---"-'

350

300

250
100

150
100
50

10

W

w

Concentração de céhAas bacterlanas (céls/mL)

Figura 28: Número de explantes GUS positivos e de pontos azuis em nós cotiledonares
de soja em três concentrações de células bacterianas.
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5.7.9 Uso de BAP durante o co-cultivo

A utilização de BAP na concentração de 2,5 11M durante o co-cultivo
produziu um maior número de explantes GUS positivos e também de pontos azuis. O
número de pontos azuis visualizados em cada tratamento foi analisado e mostrou-se
haver diferenças altamente significativas (p= 0,01) entre eles. Somente na concentração
de 2,5 11M foram observados pontos azuis em áreas meristemáticas (Figura 29).
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Figura 29: Número de explantes GUS positivos e de pontos azuis em nós cotiledonares
de soja em três concentrações de BAP durante o co-cultivo.

5.7.10 Pré-cultivo com BAP

Em termos de número de explantes GUS positivos, todos os períodos
avaliados mostraram-se semelhantes (Figura 30). Submetendo-se os explantes a três dias
de pré-cultivo observou-se o maior número de pontos azuis, enquanto a seis dias o
menor (X 2 altamente significativo, p= 0,01). Com dois dias de pré-cultivo não houve
expressão transiente do gene repórter em áreas ' meristemáticas, tendo sido observada a
expressão em maior extensão com três dias de pré-cultivo e em menor, com seis dias.
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Figura 30: Número de explantes GUS positivos e de pontos azuis em nós cotiledonares
de soja em três períodos de pré-cultivo com hormônio BAP antes da
inoculação do explante.

5.7.11 Meio de inoculação

A inoculação da bactéria em solução salina mostrou ter ação semelhante à
da inoculação em meio MS/2 líquido,

uma vez que observou-se igual número de

explantes GUS positivos (Figura 31). A inoculação com NaCI, resultou em maior
número de pontos azuis que aquela realizada com meio MS/2 (x: 2 significativo, p= 0,01).
Inoculações feitas com NaCI não resultaram na expressão do gene repórter em áreas
meristemáticas, somente aquelas feitas com meio MS/2.
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Figura 31: Número de explantes GUS positivos e de pontos azuis em nós cotiledonares
de soja em dois meios de inoculação.
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5.7.12 Ferimento

A realização de ferimentos durante a inoculação dos explantes produziu o
mesmo número de explantes GUS positivos observado nos explantes intactos. Embora
explantes feridos tenham apresentado o maior número de pontos azuis quando
comparados com os intactos (Figura 32), somente nos intactos foram observados pontos
azuis em áreas meristemáticas. A análise estatística do total de pontos azuis detectou
diferença entre os tratamentos (p= 0,01).
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Figura 32: Número de explantes GUS positivos e de pontos azuis em nós cotiledonares
de soja realizando-se ou não ferimentos durante a inoculação.

5.7.13EHAI05 X pH X Temperatura

Quando foram analisados em conjunto os efeitos de pH e temperatura,
observou-se que em pH 5,0, a linhagem EHAI05 apresentou o maior número de
explantes GUS positivos a 28°C. Este resultado se inverteu em pH 5,8 sob o qual os
melhores resultados foram observados a 25°C. Em termos de número de pontos azuis,
estes foram observados em maior proporção a 25°C, tanto em pH 5,0 como 5,8, o que
resultou em diferenças altamente significativas (p= 0,01) detectadas pelo teste de

r:

(Figura 33). A expressão do gene repórter em áreas meristemáticas foi observada nos
explantes co-cultivados em ambos os pH, sendo que os melhores resultados foram
obtidos à temperatura de 25°C .
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Figura 33: Número de explantes GUS positivos e de pontos azuis em nós cotiledonares
de soja inoculados com a linhagem EHA105, em função do pH ( A, pH 5,0;
B, pH 5,8) e temperatura.

5.7.14 AGLl X pH X temperatura

o mesmo

comportamento alternado foi observado quando utilizou-se a

linhagem AGL1 (Figura 34). Em pH 5,0 foram observados explantes GUS positivos e
pontos azuis somente a 28°C. Sob pH 5,8, explantes GUS positivos e pontos azuis
foram observados em ambas as temperaturas. Para o número total de pontos azuis, a
análise do X2 , detectou diferenças altamente significativas entre os tratamentos (p=
0,01). Em ambos os pHs e somente a 25°C foi observada a expressão transiente do gene
repórter em áreas meristemáticas.
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Figura 34: Número de explantes GUS positivos e de pontos azuis em nós cotiledonares
de soja inoculados com a linhagem AGLl, em função do pH (A, pH 5,0; B,
pH 5,8) e temperatura.

5.7.15 GV2260 X pH X temperatura

Um maior número de explantes GUS positivos foi observado quando
utilizou-se a linhagem GV2260, pH 5,0 e temperatura de 28°C. Em pH 5,8 um número
semelhante de explantes GUS positivos foi observado, independente da temperatura. Em
termos de pontos azuis, os tratamentos diferiram significativamente (p= 0,01). Os
números mais elevados de pontos azuis foram observados a 28°C (Figura 35). Em todos
os tratamentos foram observados pontos azuis em áreas meristemáticas.
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Figura 35: Número de explantes GUS positivos e de pontos azuis em nós cotiledonares
de soja inoculados com a linhagem GV2260, em função do pH (A, pH 5,0;
B, pH 5,8) e temperatura.
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Baseando-se no número de pontos

azuIS

visualizados nas áreas

meristemáticas dos explantes nos experimentos inicias, alguns fatores durante o cocultivo podem ser ajustados, como temperatura de 25° C, concentração de
acetoseringona a 200

~,

dois dias de co-cultivo, emprego do fitorregulador BAP

durante o co-cultivo e utilização do meio MS/2 líquido como meio de inoculação sem,
no entanto, submergir os explantes no meio e tampouco realizar ferimentos. Estas
alterações independem da linhagem bacteriana.
Alterações nas condições de cultivo da bactéria parecem não ser
relevantes (Laparra et ai., 1995) e o número de células bacterianas é bem variado, como
demonstrado por vários autores. No caso de nós cotiledonares de soja, o précondicionamento com BAP, durante a germinação das sementes, toma o pré-cultivo
desnecessário, pois após a excisão dos explantes, estes se apresentam em um processo
ativo de divisão, favorecendo a inoculação com Agrobacterium. A inoculação dos
explantes sem a realização de ferimentos pode aumentar as possibilidades de obtenção
de plantas transgênicas pelo fato de se manter a integridade dos tecidos meristemáticos,
os quais situam-se superficialmente. Os compostos fenólicos que seriam liberados pelas
células lesadas podem ser substituídos pela adição de acetoseringona ao meio de
inoculação.
Pôde-se ainda verificar que vários fatores interferem no processo de
transformação via Agrobacterillm e estes devem ser avaliados para se determinar quais
as condições ótimas para uma transformação genética eficiente. Pelos resultados
mostrados nas Figuras 33, 34 e 35 ocorre uma mudança no comportamento da bactéria
em função do pH e temperatura utilizados, e esta mudança ocorre para todas as
linhagens de Agrobacterillm, inclusive com aumento no número de explantes GUS
positivos e maior expressão do gene repórter em áreas meristemáticas.
Na literatura, pouco se encontra sobre otimização de protocolos de
transformação via Agrobacterium. Confalonieri et ai. (1995) trabalhando com álamo
negro, avaliaram: concentração de bactérias, presença de acetoseringona, linhagens de
Agrobacterium, ferimentos e clones de álamo. Observaram que clones, linhagens
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bacterianas e adição de acetoseringona afetaram sensivelmente a eficiência de
transformação do álamo negro.
Muitos autores empregam pH ácido (5,2 - 5,8). Godwin et ai. (1991)
avaliaram a influência do pH no desenvolvimento de tumores em cinco espécies
vegetais, observando que ocorre variação com a espécie e também com a presença de
acetoseringona. A adição de compostos fenólicos, principalmente acetoseringona,
aumenta as possibilidades de obtenção de plantas transformadas (Aldemita & Hodges,
1996; Dillen et al., 1997b; Hiei et aI., 1994, Shen et aI., 1993), embora na sua ausência
o evento de transformação também ocorra.
O co-cultivo em temperaturas ao redor de 25°C são as mais utilizadas e
pelo observado neste trabalho, esta temperatura de co-cultivo associada a outros fatores,
como por exemplo pH, pode influenciar na expressão do gene repórter. Quando a
variável temperatura foi combinada com pH, 25°C foi igualmente a melhor temperatura
de co-cultivo para segmentos nodais de soja. Para discos foliares de N tabacum e calos
de feijão, Dillen et aI. (1997a) observaram que temperaturas entre 19 e 22°C
favoreceram 'a transferência do T-DNA. Hiei et aI. (1994) recomendam, na
transformação de arroz, temperaturas de co-cultivo entre 22 e 28°C, pois a temperatura
influencia o sistema de transferência do T-DNA de Agrobacterium (Fullner & Nester,
1996 e Jin et aI., 1993).
A presença de fitorreguladores durante o co-cultivo ou pré-cultivo do
explante ganhou importância no processo de transformação. Células em divisão ativa
estão aptas à transformação por possuirem parede celular delgada e principalmente em
função do ciclo celular (Freitas et al., 1997; Guivarc'h et al., 1993; Nam et aI., 1997 e
Villemont et al., 1997). A integração do T-DNA é favorecida em fases onde ocorre
duplicação, recombinação e reparo do DNA (Mayerhofer et ai., 1991). A presença de
fitorreguladores durante o co-cultivo ativa o processo de divisão celular assim como no
pré-cultivo. Neste estudo, nós cotiledonares de soja pré-cultivados por periodos acima de
três dias mostraram um maior número de pontos azuis em regiões meristemáticas. Zhang
et alo (1997) observaram uma maior porcentagem de explantes cotiledonares de feijão
GUS positivo (4%) quando co-cultivados durante seis dias a 25°C no escuro; estes
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apresentaram 14,3% das gemas ou brotos GUS positivos. Fári et alo (1995) trabalhando
com beringela selecionaram entre os diferentes métodos empregados o procedimento
mais eficiente, o qual incluía dois dias de pré-cultura seguido de dois dias de co-cultivo,
com o qual conseguiram regenerar plantas transformadas via embriogênese somática e
organogênese.
A utilização de ferimentos durante a inoculação do Agrobacterium, além
de ser um pré-requisito para a transferência do T-DNA, aumenta o número de pontos
azuis (Shen et al., 1993). Neste trabalho, a realização de ferimento em explantes
cotiledonares de soja não aumentou o número de explantes GUS positivos em relação
aos explantes sem ferimentos. Regiões meristemáticas, expressando o gene repórter
uidA, somente foram observados em explantes mantidos intactos durante a inoculação.

A concentração de células bacterianas durante o co-cultivo não tem se
mostrado ser um fator crítico para a transformação de plantas, pois esta tem sido obtida
nas mais variadas concentrações de bactérias (Hiei et aI., 1994; Ishida et al., 1996; Nam
et aI., 1997 e Laparra et al., 1995). Pelo que foi demonstrado neste estudo, concentração
de 107 céls.rnL- t foi a que apresentou o maior número de pontos azuis em regiões
meristemáticas. Talvez o número de células bacterianas influencie na sua eliminação
após o co-cultivo, pela ação de antibióticos.
Vários fatores afetam a eficiência de transformação e a otimização das
condições de co-cultivo são críticas (Hiei et aI., 1994). Explantes de plantas tropicais,
normalmente cultivadas em temperaturas elevadas, podem ser tratados em temperaturas
reduzidas durante o co-cultivo, urna vez que são benéficas para a transferência do TDNA (Dillen et aI., 1997b).

6 CONCLUSÕES

I. Estudo anatômico da organogênese em soja:
a. A formação das gemas adventícias ocorre por VIa direta, sem a
passagem pela fase de calo;

b. As regiões meristemáticas são formadas pela rediferenciação de
células

epidérmicas

e

sub epidérmicas

dos

setores

intra

e

intercotiledonares do explante, tendo portanto, origem exógena;
c. As células dos meristemóides apresentam características de células

competentes à transformação via Agrobacterium.

11. Análise da profundidade dos ferimentos provocados pelo sistema de
inoculação do Agrobacterium:
a. Os ferimentos atingem regiões profundas, muito além das células que

originam os meristemóides;
b. As áreas de regeneração não coincidem com as áreas dos ferimentos;

c. Uma vez que não há necessidade de se fazer ferimentos, os compostos

fenólicos podem ser substituídos pela adição de acetoseringona ao
meio de inoculação.

ID. A localização histológica do gene repórter uidA foi coincidente com

os tipos celulares que originam as áreas meristemáticas, ou seja, células epidérmicas e
subepidérmicas. A coincidência destas áreas viabiliza a obtenção de plantas transgênicas
de soja mediada por Agrobacterium corno vetor de transformação.
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IV. Otimização do processo de transformação: As principais condições

que favorecem a transformação de soja são:
temperatura de co-cultivo de 25°C;
co-cultivo de dois dias;
200 JlM de acetoseringona;

concentração de 2,5

J..LM de BAP durante o co-cultivo;

pH 5.0;

MS/2líquido como meio de inoculação.
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ABSTRACT: Genetic transformation is a powerful tool for plant breeding and genetical, physiological or
biochemical research, consequently it is an extremely dynamic field. Transgenic plants are commonly
used to complete or substitute mutants in basic research, helping the studies of complex biological
situations such as pathogenesis process, genome organization, light reception and signal transduction.
In this review, recent approaches for foreign gene introduction (e.g. Agrobiolistics, whole tissue
electroporation, in planta Agrobacterium transformation), screening (reporter gene possibilities and
performance) and transformant selection (iptselective marker) are discussed. Transgene expression and
mechanisms underlying (trans)gene inactivation are presented. Practical applications of genetically modified
plants, field tests and commercial transgenic crops worldwide and in Brazil are listed, as well as the main
traits and species modified. Potential uses of transgenic plants for animal compound production, biological
remediation and synthetic polymer assembly are also shown.
Key words: plant transformation, Agrobiolistics, electroporation, reporter genes, transgenic crops

TRANSFORMAÇÃO DE PLANTAS: AVANÇOS E PERSPECTIVAS
RESUMO: A transformação genética é um valioso recurso para o melhoramento e para a pesquisa em
Genética, Fisiologia e Bioquímica. Plantas transgênicas são usadas para complementar ou substituir
mutantes na pesquisa fundamental e para auxiliar em estudos de fenômenos biológicos complexos como
patogenicidade, organização do genoma, captação de luz e transdução de sinais. Nesta revisão, são
discutidas abordagens recentes visando a introdução, screeninge seleção de transformantes, estudos
sobre expressão do transgene e uso de plantas geneticamente modificadas. Ensaios de campo e culturas
transgênicas comerciais são listadas assim como as principais espécies e características modificadas. O
potencial das plantas transgênicas para a produção de compostos animais, remediação biológica e síntese
de pOlímeros é igualmente apresentado.
Palavras-chave: transformação de plantas, Agrobiobalística, eletroporação, genes repórteres, culturas
trangênicas

A commonly accepted definition of plant
transformation is: "the introduction of exogenous
genes into plant cells, tissues or organs employing
direct or indirect means developed by molecular and
cellular biology" (Jenes et aI., 1993). However, only
integrative events, confirmed by molecular and
genetical analyses, are correctly designated as
genetic transformation (Potrykus, 1990; Potrykus,
1991; Birch, 1997).
Numerous methods for exogenous gene
introduction into plant genomes have been described
(Potrykus, 1990; Potrykus, 1991), and they can be
classified into two groups: indirect gene transferwhere exogenous DNA is introduced by a biological
vector and direct gene transfer - where physical
and chemical processes are responsible for DNA
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introduction. Some of the proposed methods show
low efficiency and repeatability, being scarcely
utilized. Thus, basically three methods are
responsible for almost ali existing transgenic plants,
namely indirect transformation mediated by
Agrobacterium (i) or direct systems using
electroporation (i i) and biolistics (iii). Detailed
explanations, applications and characteristics of
these methods can be found in: Horsch et aI. (1984),
De Block et aI. (1984), Tefter (1990), Zupan &
Zambryski (1995) and Sheng & Citovsky (1996)
concerning the Agrobacterium system; Fromm et
aI. (1987), Shillito & Potrykus (1987), Gad et aI.
(1990), Negrutiu et aI. (1990) and Neuhaus &
Spangenberg (1990) for electroporation procedures
and, Klein et aI. (1987), Sanford (1988), Morikawa
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etal. (1989), Birch & Franks (1991), Christou (1992),
Sanford et aI. (1993) and Christou (1995) for
microparticle bombardment.
Regardless of the transformation method,
a previous plant regeneration protocol forthe species
under investigation and a cloned gene of interest
must exist. Foreign genes can be obtained from other
plant species or even from different kingdoms, like
fungi, bacteria and animais.
Every stable transformation process
demands the simultaneous occurrence of two
independent biological events, which are: stable
insertion of the transgene into the plant genome and
regeneration of those cells where it occurred,
producing a non-chimeric transgenic plant. The need
of both events occurring in the same cell makes it a
constraint for higher transformation efficiency.
Selection markers and reportergenes are frequently
used to detect transformation sites.
Although perfectly established, principal
transformation methods often undergo changes or
improvements to achieve recalcitrant species
transformation or higher frequencies.
Agrobacterium-mediated
plant
transformation without the need of an in vitro culture
stage was achieved by employing in planta
inoculation (Bechtold et aI., 1993; Chang et aI.,
1994). In this methodology, young flower buds are
inoculated with the bacteria under ex-vitro
conditions. When seeds are produced.they are
submitted to selection for marker-induced
resistance. Despite the ease of this method, only
Arabidopsis thaliana stable transformants have been
obtained and, differences in the efficiency among
ecotypes were observed (Bechtold et aI., 1993).
Since the system greatly depends on
pathogenesis, basic aspects of Agrobacterium-plant
interaction have been studied. such as T-DNA
transfer and insertion (Bundock & Hooykaas, 1996),
susceptibility of plant genotypes (Nam et aI., 1997)
and influence of host cell cycle stage on T-DNA
transference (Villemont et aI., 1997). In addition,
technical improvements in order to increase
transformation rates, such as employment of partide
bombardment to provoke microwounding at the
inoculation site - Agrobiolistics (Bidney et alo, 1992;
Brasileiro et aI., 1996; Hansen & Chilton, 1996) and
intracellular microinjection of bacteria into regions
with regenerative abilities (Escudero et alo, 1996)
have been developed.
Electroporation is a technique that uses
electrical discharges to create reversible pores in
the plasma membrane, thus allowing the introduction
of foreign DNA. Since the main drawback for
electroporation employment is the ability to obtain
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fully developed plants from protoplasts, whole tissues
have been used as explants, like zygotic intact
embryos in cowpea (Akella & Lurquin, 1993),
common bean (Dillen et aI., 1995) and rice (Xu & Li,
1994; Rao, 1995).
Immediate identification is a highly
desirable feature of transformed cells, but since most
introduced genes are unable to induce phenotypes
distinct from the wild type, the ulilization of a promptly
identified reporter gene in cis or in trans provides a
screening toeI.
The most utilized reporter gene so far is
uidA, which codes for a monomeric stable enzymep-glucuronidase (GUS), which catalyzes the
conversion of methylumbeliferone glucuronide into
methylumbeliferone, forming an easily identifiable
blue precipitate. There are many advantages of GUS:
it is undemanding to visualize, the enzyme is not
easily denatured and the precipitate is stable
(Jefferson. 1987). However a disadvantage of the
GUS system is that it is a destructive assay, that is,
the explant cannot be recovered.
Some plants show variable leveis of
endogenous p-glucuronidase expression (Kosugi,
1990), which impairs interpretation of GUS assay
results. Use of an engineered virus as a gene
amplification vector of GUS was proposed by Shen
& Hohn (1994). These authors reported up to a four
fold increase in blue points, indicating that viral DNA
was responsible for reporter gene amplification.
Alternatively, Chalfie et aI. (1994), Niedz
et alo (1995) and Sheen et aI. (1995) suggested
"green fluorescent protein (GFP)" as useful reporter
gene for plant and animal systems. GFP is a protein
produced by a jellyfish, Aequorea victoria, that is
able to emit green fluorescence under blue light or
UV iIIumination without any additional substrate. The
principal advantages of this reporter gene compared
to the formerly used, namely GUS, is the easiness
of its visualization. It needs no extra substrate for
detection and, most important, is a non-destructive
assay (Vain et aI., 1998). Very recently, soluble,
highly fluorescent variants of GFP were produced
(Davis & Vierstra, 1998).
Since transformation is arare event,
selective markers impair the development of a great
number of non-transformed cells in favor of
transgenic ones. However, the use of a selective
agent, which is frequently an antibiotic or a herbicide,
retards cell differentiation and shoot development in
the explant submitted to a transformation process
(Colby & Meredith, 1990). In addition, if another
transformation of the same material is needed, the
selective marker is no longer effective. Due to these
limitations, Ebinuma et aI. (1997) proposed a
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selective marker that unlike the former ones imposes
no negative eftect on non-transformed cells, instead
inducing a difterent phenotype in transgenic shoots.
These authors have proposed a construction based
on a chimeric ipt gene, which codes isopentenyl
AMP, a cytokinin precursor (phenotype ESP "extreme shooty phenotype") cloned inside the maize
transposable element Ac. Transposon Acwas used
to remove the gene ipt from the transformed cells
in explants with an E8P phenotype after
transformation, since during the transposition
process the excised element very rarely reintegrates.
If it does, it occurs in a sister chromatid and is lost
due to somatic segregation.
Concerning the size of cloning vectors,
most of the plasmids employed in plant
transformation range from 15 to 25 kb, but the
construction of an artificial binary bacterial
chromosome (BIBAC) made the stable insertion of
150 kb possible, which is approximately ten times
the previous sequence size (Hamilton et aI., 1996).
It opens the possibility of the introduction of
quantitative traits into other plant genomes. Gelvin
(1998) for example, modernly described multigene
plant transformation.
Frequently, high leveis of expression are
desirable, thus constitutive promoters, like 358 from
cauliflower mosaic virus (CaMV), have been widely
used as single or double copies. 8urprisingly, events
of partial or complete transgene and/or its
endogenous homologue expression inhibition have
been observed (Napoli et aI., 1990; Van Der Krol et
aI., 1990). These inactivation events are due to
complex mechanisms involving methylation and
epigenetic alterations (Renckens et aI., 1992; Meyer
et aI., 1992; Neuhuber et aI., 1994; Meyer &
Heidmann, 1994; Park et aI., 1996; Thierry &
Vaucheret, 1996). Although the exact mechanism
that targets certain sequences to methyltransferases
or other enzymes responsible for epigenetic
alterations remains unknown, there are some
hypotheses suggesting the involvement of DNADNA, DNA-RNA and RNA-RNA homologydependent interactions (Grierson et aI., 1991; Moi
et ai., 1991; Flavell, 1994; Matzke & Matzke, 1995a;
Matzke & Matzke, 1995b; Meyer, 1996; 8tam et aI.,
1997).
Utilization of DNA sequences known as
"matrix at!achment regions" (MAR) or "scaffold
attachment regions" (8AR) has been recommended
as a means of keeping chromatin structure
accessible to RNA polymerase and the transcription
machinery, promoting higher leveis and more
constant transgene expression (8piker & William,
1996). Elimination of repeated sequences in
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transformation vector construction, selection of
plants with lower copy numbers and moderated
transcription rates in order to favor RNA turnover
and the avoidance of multiple copies of the 358
promoter are strategies recommended by Matzke &
Matzke (1995b) to avoid (trans)gene silencing. Other
promoters able to drive high transcription rates, like
chimeric promoters derived from Agrobacterium
tumefaciensoctopine and manopine synthase genes
(Ni et aI., 1995), are possible alternatives to maintain
high expression leveis and reduce homology in order
to avoid inactivation phenomena.
Many aspects of plant biology have been
elucidated using transgenic plants. There are several
reports employing transgenic plants, and a few
recent ones are here emphasized: Creté et aI. (1997)
and Scheible et aI. (1997) have elucidated
transcription regulation and signal transduction
aspects of nitrogen metabolism in higher plants using
genetically modified Arabidopsis thaliana, Nicotiana
plumbaginifolia and N. tabacum. Molecular
identification of plant blue light photoreceptor has
also employed transgenic plants (Ahmad &
Cashmore, 1993; Lin et aI., 1995a; 1995b). Complex
biological situations like pathogenesis (Bonas & Van
Der Ackerveken, 1997), developmental regulation
(8i1verstone et aI., 1997), genome organization
(Murata et aI., 1997), reproductive self-incompatibility
(Lee et aI., 1994) and cross-membrane
transportation (Grabov et aI., 1997) among many
others, have been studied using transgenic plants.
Gene expression and its regulation are
frequently studied employing chimeric constructs
carrying the promoterfused to a reportergene, so
that induction of the promoter under study is easily
assessed by reporte r gene expression. However,
studies using fusion promoter/reporter genes are
being severely criticized (Taylor, 1997), because they
do not take into consideration upstream and
intragenic sequences that also regulate gene
transcription.
Nowadays, many countries have field tests
of transgenic plants. As of December 1995, 3,647
genetically engineered plants were field tested
worldwide: United States (1952), Canada (486),
France (253), United Kingdom (133), Holland (113),
Argentina (78), Italy (69), Germany (49), Australia
(46), Chile (39), Mexico (38), Spain (30), Japan (25),
80uth Africa (22), 8weden (18), Cuba (18) and Russia
(11) among many others. The main transgenic tested
field crops are maize, oilseed rape, potato, tomato,
soybean, cotton and tobacco, and the most frequent
genetically introduced traits are herbicide tolerance
(35%), product quality (20%), insect resistance
(18%), virus resistance (11%), fungi resistance (3%)
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and others (13%). The last corresponds to nematode
and bacteria resistance and marker or reporter gene
transference (Fontes & Carvalho, 1997).
In Brazil, Irom February to June, 1997,
several companies started lield tests with transgenic
plants. Company names, plant material and the
introduced character are listed in T ABLE 1
(Comissão Técnica de Biossegurança - CTNBio,
1997). Birch (1997) shows an extensive Iist 01
commercial transgenic plants worldwide. Besides the
above mentioned conventional applications,
genetically modified plants have also been used in
phytoremediation (environmental heavy metal
detoxilication ) (Rugh et ai .. 1996), metabolic
engineering (Nawrath et aI., 1994; John & Keller,
1996) and animal protein production (Ma & Hein,
1995; Rosso & Abad. 1996). Moreover, plant-based
vaccines are attractive altematives to more traditional

antigen preparations because 01 their ease ot
production and delivery. Arakawa et aI. (1998) have
developed a transgenic potato that produces human
insulin, an insulin-dependent diabetes mellitus
autoantigen (100M). When the translormed potato
was led to a mo use model of 100M, the protein was
directed to the gut-associated Iymphoid tissue, where
it induced oral tolerance, as shown by decreased
insulitis and suppression 01 diabetic symptoms.
The ma in objective 01 plant translormation
is to solve agricultural problems without
environmental damage, so that the development of
"intelligent plants" able to exclusively kill lungusinfected cells (Strittmatter et aI., 1995), or grow taller
when there is a shortage 01 light but grow normally
when there are no surrounding plants (Robson et
aI., 1996), are the goals 01 modern breeding
programs ali over the world.

TABLE 1 - Field assays 01 transgenic plants in Brazil Irom February to June 1997.
Company
Sociedade Agrícola Germinai LIda
Sociedade Agrícola Germinai LIda
Sociedade Agrícola Germinai LIda
Monsanto do Brasil LIda
Monsanto do Brasil LIda
Copersucar LIda
Profigen do Brasil LIda
Hoechst Shering AgrEvo do Brasil LIda

Plant Material

Character

Zea mays line
Stalk worm tolerance
Zea mays hybrids
Pest control
Zea mays hybrids
Pest and herbicide control
Ten G/ycine max cultivars
Roundup resistance
Ten BR and ten US Giycine max cultivars Roundup resistance
Saccharum sp. hybrids
Ammonium glyphosinathe resistance
Nicotiana rabacum variety
Resistance to TSWV
G/ycine max cultivars
Ammonium glyphosinathe resistance
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