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Figura 20 - Análise por PCR das plantas de S. guianensis transformadas por biobalística 

com o plasmídio pEA ats:2S. As plantas estão indicadas sobre as canaletas, 

S- : S. guianensis não transformado; C+ : Bertholletia excelsa (castanheiro

do Pará); p+ : DNA plasmidial do pEA ats:2S; MW : marcador de tamanho

molecular (100 bp DNA ladder, GIBCO-BRL).

Figura 22 - Análise por PCR das plantas de S. J::,7uianensis transformadas por 

eletroporação com o plasmídio pEA ats:2S. As plantas estão indicadas 

sobre as canaletas, S- : S. guianensis não transformado; C+ : Bertholletia 

excelsa (castanheiro do Pará); p+: DNA plasmidial do pEA ats:2S; MW 

: marcador de tamanho molecular (100 bp DNA ladder, GIBCO-BRL). 

Figura 28 - Isolamento de vacúolos de protoplastos de S. guianensis (V) e SDS - 8 a 18 

% PAGE e análise por Westem blot (G) das proteínas intracelulares (fração 

p ), secretadas (fração m) e vacuolares (fração v) das plantas transgênicas 1 e 

16 de S. guianensís, MW: marcador de tamanho molecular (SDS-PAGE low 

range, Sigma). 
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RESUMO 

O presente trabalho teve por objetivo otimizar as condições tisicas, 

químicas e biológicas envolvidas na transformação direta de plantas de Stylosanthes 

guianensis cv. Mineirão, uma leguminosa forrageira tropical. Foram estudadas a 

transformação genética por bombardeamento de rnicropartículas e por eletroporação de 

tecidos íntegros e protoplastos visando à introdução de um gene quimérico que codifica 

a albumina 2S do castanheiro do Pará (Bertholletia excelsa) dirigido pelo promotor atsl 

A da subunidade menor da rubisco de Arabidopsis thaliana, restringindo a expressão a 

tecidos clorofilados. 

A fonte de expiante, a pressão de gás hélio, a distância de vôo das 

micropartículas, a distância entre o gerador de onda de choque até a tela de retenção e 

distância de vôo da membrana macrocarreadora foram os parâmetros avaliados na 

transformação por biobalística. A análise da expressão transiente do gene repórter uid A 

foi usada para verificar a eficiência de transformação nos expiantes bombardeados. 

Calos organogênicos 30 a 45 dias após a indução foram os expiantes que promoveram 

níveis mais elevados de expressão transiente. As frequências mais elevadas 
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de transformação foram observadas utilizando-se : 1200 psi de gás hélio, 12, 5 cm de 

distância de vôo dos microprojéteis, 1 O a 20 mm de distância entre a membrana 

macrocarreadora e a tela de retenção e 1 O a 20 mm de distância entre a membrana de 

ruptura e o macrocarreador. 

A eficiência de transformação por eletroporação de tecidos intactos foi igualmente 

avaliada pela expressão de GUS. A fonte de expiante e a intensidade do campo elétrico 

foram os fatores que tiveram influência mais decisiva sobre a eficiência de 

transformação, sendo que o melhor expiante foi cotilédone e campos elétricos de 100 a 

250 V.cm-1 promoveram alta frequência de expiantes GUS positivo. O uso de tampão 

de eletroporação sem íons cloreto, de DNA plasmidial linearizado e o pré-tratamento dos 

expiantes com 1,6 M de manitol como agente osmótico aumentaram, porém de forma 

não significativa, a expressão de GUS. O gene mgfp 5, que codifica a proteína 

fluorescente verde (GFP) foi empregado como repórter in vivo para a eletroporação de 

protoplastos de S. guianensis. Capacitares de 1000 µF descarregando campos elétricos 

de 100 a 250 m. V1 à suspensão de protoplastos em tampão sem íons cloreto 

promoveram níveis mais altos de expressão transiente de GFP. O uso de DNA 

plasmidial linearizado também promoveu um aumento na eficiência de transformação. 

Transformantes estáveis de S. guianensis cv. Mineirão foram obtidos via eletroporação 

de protoplastos e biobalística. A eficiência de transformação, de 3,47 % e 36 % para 

biobalística e eletroporação de protoplastos, respectivamente, pode ser considerada 

elevada quando comparada aos valores relatados para a transformação de leguminosas. 

A inserção estável do transgene foi confirmada por hibridização de ácidos nucléicos 

utilizando sonda específica para a unidade de transcrição na planta do vetor de 

transformação pEA ats:2S. A expressão do transgene foi confirmada pela detecção de 

transcritos do BE2SI por análise de Northem blot e por imunodetecção da proteína 2S 

em tecidos foliares de estilosantes. 

Há evidências de que a albumina 2S de B. excelsa é corretamente 

processada e transportada para corpos protéicos de armazenamento em folhas de plantas 

transgênicas de S. guianensis. 



SUMMARY 

DIRECT GENE TRANSFER TO PLANTS OF 

Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. 

Author : VERA MARIA QUECINI 

Adviser : MARIA LÚCIA CARNEIRO VIEIRA 

The mam objective of the present work was to optimize physical, 

chemical and biological parameters involved in direct gene transfer to Stylosanthes 

guianensis cv. Mineirão plants, a tropical forage legume. Microparticle bombardment, 

intact tissue and protoplast electroporation were assayed in order to transfer a 

methionine-rich 2S albumin gene from Brazil nut (Bertholletia excelsa) driven by 

rubisco small subunit gene promoter atsl A from Arabidopsis thaliana, inducing 

chlorophyll-biosynthesis dependent-expression. 

Explant source, helium pressure, microparticles flight distance, distance 

between shock wave generator and macrocarrier and gap distance between macrocarrier 

and stop screen were the parameters evaluated for biolistic transformation. Transient 

reporter gene uid A expression was used to test transformation efficiency. Organogenic 

calli 30 a 45 days after induction were the explants that promoted higher leveis of 

transient expression. The highest transformation leveis were found employing : 1200 
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psi of helium pressure, 12.5 cm microprojectiles flight distance, 10 to 20 mm distance 

between macrocarrier membrane and stopping screen and, 1 O to 20 mm gap distance 

between shock wave generator and macrocarrier. 

Intact tissue electroporation was also evaluated employing the GUS 

system. Explant source and electric field strength were the parameters that had greater 

influence on transformation efficiency. Cotyledons and electric field strength of 100 to 

250 V.cm-1 promoted higher frequencies of GUS positive explants. Electroporation 

buffers Iacking chloride ions, linear plasmid DNA and 1.6 M mannitol pretreatment 

increased GUS expression, but non-significantly. The gene mgfp 5, coding for green 

fluorescent protein (GFP) was utilized as in vivo reporter in S. guianensis protoplast 

electroporation. Capacitors of 1000 µF discharging 100 to 250 m. V1 electric fields to 

protoplast suspension in chloride-free electroporation buffers promoted higher GFP 

expression. Linear plasmid DNA also contributed to higher transformation efficiencies. 

Stable transformants of S. guianensis cv. Mineirão were obtained from electroporation 

and biolistic transformation employing the fore mentioned conditions. Transformation 

frequencies, of 3.47 % and 36.00 % for biolistics and protoplast electroporation 

respectively, were considered high when compared to reported values of transformation 

efficiency for legumes in general. Stable transgene insertion was confirmed by Southem 

blot utilizing a plant transcription unit specific probe from transformation vector pEA 

ats:2S. Transgene expression was assessed by detection of BE2Sl transcripts by 

Northem blot and by 2S albumin immunological detection in leaf tissues from 

Stylosanthes. There are evidences that B. excelsa 2S albumin is correctly processed and 

transported to storage protein bodies in the leaves of transgenic S. guianensis plants. 



1 INTRODUÇÃO 

O gênero Stylosanthes (família Leguminosae, subfamília Papilinoidae, tribo 

Stylosanthinae) compreende aproximadamente 50 espécies e subespécies 

predominantemente herbáceas encontradas nas regiões tropicais e subtropicais das 

Américas, Ásia, África e Austrália, sendo seu centro de origem localizado no Brasil 

Central e Nordeste. 

Devido a seu crescimento vigoroso, formação de raízes profundas e alta 

resistência a estresses nutricionais e climáticos, espécies do gênero, principalmente S. 

guianensis e S. Jmmilis, têm sido utilizadas como pastagem consorciada com gramíneas, 

banco de proteína e adubo verde. Outras espécies apresentam características desejáveis, 

como resistência a queimadas e a solos ácidos em S. scabra (Edye, 1984) e tolerância à 

antracnose em S. macrocephala (Souza Costa e Ferreira, 1984). 

Embora a rusticidade das espécies de Stylosanthes seja altamente vantajosa para 

condições de pastagens tropicais e subtropicais a quantidade e principalmente a 

qualidade protéica impedem seu uso como única fonte de proteína para criações 

extensivas e intensivas. 

Atualmente, o comportamento in vitro de Stylosanthes, seja em cultura de células 

e de tecidos, é bem conhecido (Cônsoli et ai., 1996; Dornelas et al., 1992; Dornelas et 

al., 1991; Vieira et al., 1990), sendo uma das leguminosas menos recalcitrantes em 

termos de regenerabilidade (Meijer & Szabados, 1990), o que viabiliza a aplicação da 

tecnologia do DNA recombinante como auxiliar ao melhoramento genético da cultura. 



2 

A albumina 2S proveniente de sementes de castanha do Pará possui um alto teor 

de aminoácidos sulfurados, sendo que os resíduos de metionina representam 18% do 

total de seus resíduos aminoacil (Gander et al., 1991). Dois genes da família 

multigênica que codifica esta proteína (BE2Sl e BE2S2) foram sequenciados e clonados 

(Gander et al., 1991), possibilitando o seu uso, via transformação de plantas, visando a 

correção dos baixos teores de enxofre nas proteínas produzidas por leguminosas. 

Embora a regeneração de plantas a partir de protoplastos de três espécies de 

Stylosanthes (Vieira et al., 1990) e a partir de calos provenientes de diversos expiantes 

(revisão em Meijer •& Szabados, 1990) tenha sido relatada, até o momento somente 

Agrobacterium tumefaciens e A. rhizogenes foram utilizados para transformação 

genética (Manners, 1987; Manners, 1988; Manners & Way, 1989), sendo que plantas 

transgênicas foram obtidas apenas recentemente (Sarria et ai., 1994). Este método, 

dependente das complexas interações planta-patógeno, resulta em eficiência de 

transformação muito baixa em leguminosas, quer devido a não serem hospedeiras 

preferenciais desta bactéria (Atkins & Smith, 1996; Ankenbauer & Nester, 1993; Yang, 

1993; Gheysen et al., 1992), quer devido a problemas na seleção dos transformantes 

(Chabaud et al., 1988). 

O presente trabalho tem como objetivo a obtenção de plantas de Sty/osanthes 

guianensis transformadas com o gene BE2S! de castanha do Para, usando métodos de 

transferência direta de genes, nominalmente biobalística e eletroporação de protoplastos. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 O gênero Stylosanthes 

O gênero Stylosanthes compreende aproximadamente 50 espécies e subespécies 

que são preferencialmente herbáceas. A taxonomia do gênero é complexa e ainda 

persistem dúvidas quanto à sua filogenia (Curtis et al., 1995; Gillies & Abbott,1996; 

Glover et al., 1994; Jansen & Edye, 1996; Liu et al., 1996; Vander Stappen et al., 1998; 

Vieira et al., 1997). 

O gênero é nativo da América Central e do Sul e da África, mas espécies de 

Stylosanthes podem ser também encontradas em outras áreas tropicais e subtropicais das 

Américas, África, Ásia e principalmente Austrália, onde foi introduzido (Meijer & 

Szabados, 1990). O Brasil é o maior centro de diversidade do gênero, sendo que a 

maioria das espécies são encontradas no país, principalmente no centro e no nordeste 

(Souza Costa e Ferreira, 1984). 

As espécies do gênero Stylosanthes são as leguminosas forrageiras mais 

persistentes e produtivas quando cultivadas em condições rústicas de semi-árido e em 

solos de baixa fertilidade (Partridge, 1996). 

O crescimento vigoroso, produção de raízes profundas, adaptabilidade a 

diferentes condições edáficas e considerável resistência a estresses ambientais e 

nutricionais são características encontradas em todas as espécies do gênero, fazendo com 

que sejam amplamente utilizadas como pastagem, adubo verde para conservação do solo 

e como cobertura vegetal. As espécies mais importantes economicamente são : S. 

guianensis, S. capitala, S. erecta, S. gracilis e S. humilis (Meijer & Szabados, 1990). 
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O uso de pastagens de gramíneas consorciadas com Stylosanthes faz com que o teor 

protéico do alimento fornecido aos animais seja maior (Coates, 1996; Rai & Verma, 

1995; Ulrich et al., 1994), além de melhorar as características tisicas e químicas do solo 

(Botrel et al., 1994; Tarawali & Peters, 1996; Urquiaga et al., 1995). 

A regenerabilidade in vitro é uma característica imprescindível para a utilização da 

engenharia genética no melhoramento vegetal (Potrykus, 1990). Plantas transgênicas 

apenas podem ser obtidas a partir de células competentes à regeneração e à 

transformação integrativa, simultânea ou sequencialmente (Potrykus, 1991 ). Meijer & 

Szabados (1990) apresentam uma revisão sobre os principais trabalhos de regeneração de 

plantas de Stylosanthes a partir de protoplastos e de calos obtidos de vários expiantes. 

Juntamente com o gênero Medicago, Stylosanthes é menos recalcitrante no que se refere 

ao cultivo in vitro do que as leguminosas de sementes grandes, soja e feijão, por 

exemplo. Portanto, é promissor o uso de transformação genética para o melhoramento 

de espécies pertencentes a estes gêneros. 

2.2 Metabolismo do enxofre em plantas e as albuminas 2S 

2.2.1 Fixação de sulfato inorgânico e biossíntese dos aminoácidos sulfurados 

O sulfato inorgânico é a forma de enxofre mais frequentemente disponível no 

ambiente para a utilização pelos organismos vivos. As plantas utilizam sulfato como 

fonte de enxofre para a síntese de muitos compostos essenciais para seu metabolismo. A 

maior parte destes compostos, incluindo cisteína, metionina e glutationa reduzida (GSH), 

contém enxofre com número de oxidação -2, enquanto no sulfato inorgânico este é +6. 

Portanto, as plantas tem que realizar a redução do sulfato, de modo que este seja aceptor 

de 8 elétrons. A redução do sulfato pelas plantas, equivale quantitativamente à quase 

totalidade da fixação biológica do enxofre e é importante para o fornecimento de 

aminoácidos sulfurados aos organismos incapazes de usar sulfato como fonte de enxofre, 

por exemplo, animais monogástricos. 
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A absorção de sulfato pelas células vegetais e pelas raízes das plantas é 

dependente da temperatura, impedida por inibidores da respiração, agentes de 

desacoplamento protéico e N, N' -diciclohexilcarbodiimida; um inibidor de ATPase 

(Anderson, 1980). Esta absorção, como a de outros ânions, ocorre contra um gradiente 

de potencial eletroquímico, possui um componente de alta afinidade, regulado pelo nível 

endógeno de enxofre, e um componente de baixa afinidade (Smith et ai., 1995a; Smith et 

ai., 1995b). O fornecimento de L-cist(e)ína e de L-homocist(e)ína exógena, e em menor 

grau, de L-metionína e GSH também regulam negativamente a absorção de sulfato, 

indicando dependência de síntese protéica. Estas características indicam a presença de 

atividade transportadora de sulfato, como já caracterizada em fungos (Ketter et ai., 

1991), leveduras (Smith et ai., 1995b) e mamíferos (Bissig et ai., 1994). 

Utilizando a complementação em levedura mutante, sem a atividade do 

transportador de so4-, Smith et ai. (1995b) clonaram e caracterizaram três 

cotransportadores de lí/ so4- do alotetraplóide Stylosanthes hamata cv. Verano. Dois 

deles são transportadores de alta afinidade, com ativação induzida e responsáveis pela 

absorção de S pelas raízes e, o outro é de baixa afinidade por S, sendo responsável pelo 

transporte entre compartimentos celulares e subcelulares. Estes transportadores, 

altamente conservados em eucaríotos, são filogeneticamente próximos à NOD, uma 

proteína específica de nódulos rizobianos (Kouchi & Rata, 1993). 

Depois de absorvido, o sulfato é ativado em adenosina 5'-fosfosulfato (APS), um 

composto altamente energético de anidrido de sulfato e fosfato, pela ATP sulfurilase 

(E.C. 2.7.7.4). Entretanto a redução do sulfato inorgânico em plantas permanece 

desconhecida (Reli, 1997). Duas hipóteses, não mutualmente exclusivas, são as mais 

aceitas: 

a) vta SO3- livre (presente em fungos e leveduras) ➔APS é convertido a 3'

fosfoadenosina-5' -fosfossulfato (P APS) pela APS quinase e este é reduzido a SO3- livre 

pela PAPS redutase, e posteriormente a S2 pela sulfeto redutase (Schwenn, 1994). 
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b) via do carregador de S03 - ➔ o S03 - de APS é transferido para um carregador pela

APS sulfotransferase, e posteriormente, o S2 é liberado pela tiossulfonato redutase 

(Anderson, 1990; Sclµff et ai., 1993). 

Gutierrez-Marcos et ai. (1996) caracterizaram uma proteína com atividade PAPS 

redutase, cuja preferência de substrato é por APS e que possui um domínio semelhante à 

tiorredoxina, sugerindo a possibilidade de utilização direta do APS sem sua ativação para 

PAPS. Uma proteína com características enzimáticas semelhantes foi caracterizada por 

Setya et ai. (1996), possuindo também atividade independente de tiorredoxina. 

Acredita-se que a redução do sulfato ocorre nos cloroplastos, onde os elétrons 

com o potencial redox necessário são fornecidos pela tiorredoxina e ferredoxina 

(Anderson, 1980) ou APS sulfurilases com domínios tiorredoxina (Gutierrez-Marcos et 

ai., 1996; Setya et ai, 1996). O poder redutor necessário é provavelmente fornecido pela 

oxidação de carboidratos, como o ciclo oxidativo das pentoses-fosfato. 

Posteriormente, o sulfeto é transferido para o aceptor 0-acetilserina (OAS) em 

uma reação catalisada pela cisteína sintase (E.C. 4.2.99.8). A OAS é proveniente da 

reação entre L-serina e acetil-Coenzima A (acetil-CoA) catalisada pela enzima serina 

acetiltransferase (E.C. 2.3.1. 30) produzindo OAS e CoA (Giovanelli et ai., 1980). 

A maior parte do sulfato inorgânico assimilado e reduzido pelas plantas aparece 

definitivamente na cisteína e na metionina. Estes aminoácidos contêm aproximadamente 

90% do enxofre total das plantas (Giovanelli et ai., 1980), sendo que os mesmos se 

localizam preferencialmente nas proteínas. A síntese de novo de metionina e cisteína é 

uma das reações mais importantes na biologia, comparável em importância à redução do 

carbono na fotossíntese (Allaway & Thompson, 1966). Isto se deve ao fato de todos os 

animais monogástricos necessitarem de uma fonte de metionina ou de seu precursor, 

homocisteína, na dieta. 

A cisteína é o precursor de cisteína protéica, de GSH e de compostos sulfurados 

para a biossíntese de metionina nas plantas, sendo portanto, a principal fonte de enxofre 

orgânico reduzido. As plantas necessitam de metionina principalmente para três funções : 
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(i) como componente de proteínas, (ii) como componente do metionil tRNA ( em

eucariotos) e formilmetionil tRNA (em mitocôndrias, cloroplastos e procariotos) e (iii) 

como um componente de (S)-S-adenosil-L-metionina (AdoMet), o principal doador 

biológico de grupos metil. Em alguns tecidos vegetais a metionina também funciona 

como precursor na biossíntese de etileno (Adams & Yang, 1977). 

0-fosfohomoserina, um precursor da biossíntese do aspartato, reage com a

cisteína produzindo cistationa em uma reação catalisada pela cistationa-0-sintase. A 

presença de metionina regula negativamente esta reação e sua ausência, positivamente. 

A cistationa é clivada por uma 13-liase (cistationa-!3-liase, E.C. 4.4.1.8.), através 

de reações diferentes em plantas e animais (Lea, 1993 ), produzindo homocisteína, que é 

o precursor imediato de metionina. O 5N-metiltetrahidrofolato, um derivado 

triglutamilico, fornece o grupo metil à homocisteína para a formação da metionina, em 

uma reação catalisada por uma eilZlllla independente de cobalamina, a 

tetrahidropteroiltriglutamato metiltransferase (E.C. 2.1.1.14). Posteriormente, a 

metionina reage com ATP, via metionina adenosiltransferase (E.C. 2.5.1.6.) originando 

AdoMet. 

A localização subcelular e a regulação das etapas envolvidas na biossíntese dos 

aminoácidos sulfurados e seus derivados são descritas detalhadamente em Lea (1993 ), 

Anderson (1980) e Giovanelli et ai. (1980). 

As principais reações e compostos do metabolismo do enxofre em plantas estão 

esquematizadas na Figura 1. 



GSH/conjugado 

Vacúolo 

Figura 1 - Representação esquemática das principais reações do metabolismo do enxofre em plantas e sua localização subcelular 

(adaptado de Hell, 1997). oo 
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2.2.2 Proteínas de reserva ricas em aminoácidos sulfurados 

Embora seJam estruturalmente diferentes, as proteínas de reserva tem 

características comuns : (i) são sintetizadas em altos níveis em tecidos específicos a 

determinados estágios de desenvolvimento, (ii) presença em compartimentos subcelulares 

de armazenamento, os corpos protéicos e (iii) apresentam componentes polimórficos 

dentro de um mesmo genótipo e entre genótipos de uma mesma espécies (Shewry et al., 

1995), decorrente da presença de familias multigênícas e de processos proteoliticos e de 

glicosilação. 

As proteínas de reserva de sementes são tradicionalmente divididas em classes de 

acordo com sua solubilidade em diferentes solventes (Osborne, 1924). As globulínas são 

insolúveis em água, mas solúveis em soluções salinas diluídas, as albuminas são solúveis 

em água, as prolaminas em soluções de álcool e água e as glutelinas em soluções diluídas 

de ácido e água ou base e água. 

As albuminas 2S possuem baixo peso molecular e coeficiente de sedimentação de 

2S (Youle & Huang, 1976; Youle & Huang, 1981) e são amplamente distribuídas entre 

as dicotiledôneas. Em geral, são sintetizadas como um precursor único que é 

proteoliticamente clivado com perda de um peptídeo de ligação e de pequenos peptídeos 

nas extremidades N e C (De Castro et al., 1987; De Clerq et al., 1990b; Guerche et al., 

1990; Krebbers et al., 1988; Shrewry et al., 1995). 

Frequentemente, estas proteínas apresentam composição rica em cisteína (Y oule 

& Huang, 1978a; Y oule & Huang, 1978b; Y oule & Huang, 1981 ). São proteínas 

globulares compactas e embora não haja evidência experimental, sugere-se que a 

estrutura seja composta de a-hélices fortemente empacotadas, semelhante ao sugerido 

para as zeínas, com ausência total ou quase total de (3-planos (Chrispeels, 1991). 

A albumina 2S de Bertholletía excelsa ( castanheiro do Pará) exibe níveis 

extraordinariamente altos de metionina, além dos altos teores de cisteína (Y oule & 

Huang, 1976; Youle & Huang, 1981). O valor nutritivo elevado desta proteína, 
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especialmente para animais monogástricos incapazes de realizar a síntese de novo de 

metionina, fez com que ela fosse isolada e sequenciada (Ampe et ai., 1986), e o gene que 

a codifica fosse clonado (Altenbach et ai., 1987; De Castro et ai., 1987; Gander et ai., 

1991). Posteriormente, proteínas de reserva com características semelhantes foram 

descobertas em outras espécies arbóreas, e os genes que as codificam clonados (Damme 

& Peumans, 1996). 

As albuminas 2S da castanha do Pará são codificadas por dois genes, BE2S1 e 

BE2S2, que pertencem à uma família multigênica (Gander et ai., 1991), sendo que um 

deles, BE2S1, codifica a isoforma dominante da 2S. A proteína é sintetizada como um 

polipeptídeo precursor que é maior do que ambas as subunidades da proteína madura 

(Altenbach et ai., 1987, De Castro et ai., 1987). O precursor passa por três processos 

proteolíticos consecutivos durante os quais é clivado em peptídeos menores de 9 e 3 kDa 

(Altenbach et ai., 1987) (Figura 2).A composição de aminoácido das proteínas 2S tem 

direcionado o estudo destas albuminas para o seu uso na engenharia genética (Müntz et 

ai., 1998; Yamauchi & Minamikawa, 1998). 

V árias espécies vegetais foram geneticamente transformadas com genes de 

albuminas 2S visando melhorar seu valor nutritivo, como Brassica napus (Denis et ai., 

1995), Vicia narbonensis (Saalbach et ai., 1994; Saalbach 1995a; Saalbach et ai., 

1995b), Phaseolus vu/garis (Aragão et al.,1996; Aragão et ai., 1993; Aragão et ai., 

1992), Glycine max (Nordlee et ai., 1996a; Nordlee et ai., 1996b; Nordlee et ai., 1996c), 

Trifolium subterraneum (Khan et ai., 1996), Arachis hypogea (Lacorte et ai., 1997) e 

Lupinus angustifolius (Molvig et ai., 1997). 

A expressão de albuminas 2S em sistemas heterólogos levou a aumentos 

significativos nos teores de metionina em sementes de Arabidopsis, Brassica napus (De 

Clerq et ai., 1990a, De Clerq et ai., 1990b), Nicotiana tabacum (De Clerq et ai., 1990b; 

Altenbach et ai., 1989) e na leguminosa Lupinus angustifolius (Molvig et ai., 1997). 

Entretanto, mesmo com o emprego de promotores constitutivos, Denis et ai. (1995), 

Denis et ai. (1996), Jung et ai. (1993) não conseguiram níveis suficientes para melhoria 

na qualidade nutricional em Brassica napus e Vicia narbonensís, respectivamente. 
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Figura 2 - Representação esquemática do cDNA de Bertholletia excelsa contendo o gene BE2S1, suas regiões regulatórias e 

sítios de processamento transcricional e pós-transcricional. 
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Hoffinan et al. (1988) relataram a síntese, processamento e posterior degradação 

de uma proteína de reserva em plantas transgênicas. Tu et al. (1998) utilizaram mutações 

na sequência da regiã_o variável da albumina 2S de Bertholletia excelsa para aumentar a 

quantidade de metionina em batata transgênica, obtendo altos níveis de expressão e 

melhoria na qualidade nutricional. 

2.2.3. Direcionamento vacuolar das proteínas de reserva 

As proteínas de reserva são transportadas para os corpos protéicos, 

compartimentos subcelulares semelhantes aos vacúolos especializados em 

armazenamento, pela via secretória (Chrispeels, 1976; Hara-Nishimura et al., 1985; 

Herman & Larkins, 1999). O sistema secretório em células vegetais compreende o 

retículo endoplasmático liso e rugoso, o complexo de Golgi, a rede trans-Golgi ou a 

vesículas recobertas, as vesículas secretórias, os vacúolos, o tonoplasto e as membranas 

plasmáticas (Chrispeels, 1991; Vitale & Denecke, 1999). 

Embora, alguns mecanismos do tráfego de proteínas seJam conservados em 

eucariotos, o direcionamento vacuolar em plantas é um processo único e altamente 

complexo, possivelmente devido à natureza distinta dos vacúolos na maioria das células 

vegetais, compartimento de armazenamento e lítico (Herman & Larkins, 1999). 

Primeiramente, as proteínas destinadas aos vacúolos entram na via secretória pelo 

retículo endoplasmático, onde sofrem glicosilações e modificações pós-traducionais 

(Chrispeels, 1991; Miller & Anderson, 1999; Sanderfoot & Raikhel, 1999a). Proteínas 

corretamente montadas prosseguem na via secretória, enquanto polipeptídeos 

incorretamente dobrados ou processados permanecem no retículo endoplasmático e são 

alvos de degradação proteolítica (Pedrazzini et al., 1997; Vitale & Denecke, 1999). A 

separação entre as proteínas secretadas e aquelas destinadas ao vacúolo é, 

provavelmente, devida à formação de agregados densos nos sítios de síntese (Müntz, 

1998). A partir do complexo de Golgi, dois mecanismos estão implicados no transporte 

de proteínas em plantas, um utilizando vesículas cobertas de clatrina ( CCV) e outro 
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usando vesículas lisas e densas, que parece ser específico para proteínas de reserva (Hohl 

et al., 1996; Sanderfoot & Raikhel, 1999b). 

Uma proteína de membrana do tipo I, BP-80, isolada de cotilédones de ervilha 

tem inúmeras características indicando que seja um receptor de direcionamento vacuolar 

(Kirsh et al., 1994; Paris et al., 1997). BP-80 possui um domínio lumenal que apresenta 

alta afinidade por vários peptídeos de direcionamento vacuolar, está localizada na rede 

trans-Golgi e em membranas dos compartimentos pré-vacuolares e endossomais (Kirsch 

et al., 1996) e sua ligação aos sinais de direcionamento é dependente de pH, sendo 

consistente com o carregamento das proteínas no Golgi e sua posterior liberação no 

ambiente mais ácido dos vacúolos. 

Em mamíferos e leveduras, a associação de proteínas vacuolares aos seus 

receptores de direcionamento específicos na rede trans-Golgi facilita sua captura por 

vesículas. Um complexo adaptador é responsável pelo empacotamento das proteínas nas 

vesículas e posteriormente, pelo recrutamento de clatrina (Sanderfoot & Raikhel, 1999a, 

Sanderfoot & Raikhel, 1999b). Embora, as vesículas recobertas por clatrina também 

estejam envolvidas na endocitose na membrana plasmática, o complexo adaptador 

responsável por seu recrutamento na rede trans-Golgi é diferente (AP-1) (da Silva 

Conceição et al., 1997; Sanderfoot et ai., 1998). Uma vez que as proteínas tenham sido 

concentradas e empacotadas em vesículas é essencial que estas vesículas seja entregues e 

fundam-se com a organela-alvo apropriada. Esta especificidade é determinada por 

proteínas chamadas SNAREs ("soluble N-ethyl-maleimide sensitive factor attachment 

protein receptors"). Assim, as organelas são marcadas pela presença de SNAREs 

específicas, t-SNAREs ("target membrane SNAREs") que interagem com uma SNARE 

correspondente associada à vesícula, v-SNARE (''vesicule-associated SNAREs") (Miller 

& Anderson, 1999; Sanderfoot & Raikhel, 1999b). Entretanto, a presença de múltiplas 

isoformas de v- e t-SNAREs sugerem que o sistema secretório em plantas é altamente 

complexo (Sanderfoot & Raikhel, 1999a; Sanderfoot & Raikhel, 199b). 

Sabe-se que informação específica e positiva é necessária para o direcionamento 

vacuolar (revisão em Chrispeels, 1991; Herman & Larkins, 1999), entretanto não há 
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consenso quanto à forma desta informação e à sua localização no propeptídeo ou na 

proteína madura (Nakamura & Matsuoka, 1993; Saalbach et ai., 1991). 

O sinal de direcionamento da albumina 2S da castanha do Pará está localizado na 

extremidade carboxila, sendo essencial a presença do propeptídeo C-terminal (Saalbach 

et ai., 1996). Embora apresente homologia com a albumina 2S de Arabidopsis thaliana, 

nenhum dos propeptídeos da última é necessário para o direcionamento vacuolar 

(D'Hondt et ai., 1993). A associação do provável receptor para direcionamento 

vacuolar BP-80 (Kirsch et ai., 1994) com o sinal da 2S foi observada em ensaios in vivo

(Saalbach et ai., 1996). 

Devido aos mecanismos de controle de qualidade durante o transporte (Frigerio 

et ai., 1998; Pe_drazzini et ai., 1997; Vitale & Denecke, 1999) e armazenamento 

(Hoffinan et al., 1988), é importante que as proteínas de reserva expressas em sistemas 

heterólogos sejam corretamente processadas, montadas e direcionadas (Altenbach et ai., 

1989; De Clerq et ai., 1990a; De Clerq et ai., 1990b). 

2.3 Aminoácidos sulfurados na nutrição animal 

O organismo animal necessita receber aminoácidos essenciais, os quais devem 

estar presentes no intestino delgado onde serão absorvidos (Andriguetto et al., 1988). Os 

aminoácidos sulfurados não sofrem síntese de novo no aparelho digestivo dos animais 

(Anderson, 1980; Giovanelli et ai., 1980) tendo, portanto, que ser fornecidos na dieta a 

partir de vegetais ou microrganismos. 

Os ruminantes possuem microrganismos no rúmen que têm a capacidade de 

sintetizar aminoácidos essenciais a partir de fontes não-protéicas de nitrogênio e de 

esqueletos carbônicos provenientes da glicólise. Porém, animais de alta capacidade 

genética de produção, principalmente vacas leiteiras, podem apresentar exigências 

nutricionais de aminoácidos superiores aqueles fornecidos pela proteína microbiana 

(Andriguetto et al., 1988). 
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Frequentemente, mesmo forrageiras com alto teor de proteína bruta fornecem 

quantidades insuficientes de aminoácidos essenciais (Chalupa & Sni:ffen, 1996), devido à 

degradação pelos microrganismos do rúmen, sendo que lisina e metionina são os 

aminoácidos mais críticos nas dietas (Baker et al., 1996; Hurtaud & Rulquin, 1994). A 

fim de evitar estas perdas, tem sido usada a adição de aminoácidos protegidos 

(Colin-Schoellen et al., 1995; Jurjanz et al., 1996; Overton et al., 1996; Piepenbrink et 

al., 1996; Sklan & Tinsky, 1996) e a infusão pós-ruminai (Pisulewski et al., 1996) e 

duodenal (Guinard & Rulquin, 1995) dos aminoácidos limitantes. Entretanto, a resposta 

econômica devido à suplementação, principalmente com metionina, nem sempre é 

compensatória. Patton (1996) afirma ser mais vantajoso o aumento no teor de metionina 

disponível no rúmen juntamente com uma suplementação protegida para vacas leiteiras. 

Animais não-ruminantes possuem uma necessidade mais critica de aminoácidos 

sulfurados, devido à inexistência da síntese protéica microbiana ( Andersen, 1980; 

Giovannelli et al., 1980). 

Os requerimentos de aminoácidos sulfurados e metionina para vários animais 

não-ruminantes de importância econômica estão apresentados na tabela 1. 

Tabela 1. Requerimentos de aminoácidos sulfurados (AAS) e de metionina (Met) para 

animais de importância econômica 

------• •••.,-••---•- ~•-••--•-es•--"'- -••• 

-�--·· - --------

��-_cc_���c• ��� � e Categoria� 
•-··· 

aves 

coelhos 

peixes 

suínos 

• .. _•-··• __ ��� ± ���.:-���==-•:-•c"c=�cc=-���da=�o':�t±· �-� =-�-••=== 
••·_ �-.-c:::-L.= =��•--•--.-�4As---- --- -___ ,_: :=,_:,e-- = <Met •:-=-.-=-====

0,60 0,34 
0,09 0,05 
0,80 0,75 
0,50 n.f.

Fonte: adaptada de Andriguetto et al .. (1988) 

* valores médios para os diferentes estágios de desenvolvimento

n.f = valor não fornecido
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A adição de lisina, metionina e treonina promoveu um efeito positivo no 

desempenho reprodutivo de suínos (Nonn et ai., 1996) e o uso de uma dieta com 

qualidade protéica m_enos elevada, ou seja, com teores menores de metionina e lisina, 

prejudicou o desenvolvimento de animais em terminação (Esteve-Garcia et ai., 1995). 

A tendência para melhor desempenho quando teores mais elevados de metionina 

são fornecidos na dieta, também foi observada na quantidade e qualidade da carne em 

frangos (Schutte & Jong, 1996) e no desempenho de matrizes poedeiras (Gorman & 

Balnave, 1995; Schutte & Pack, 1995). 

Em coelhos, ·o teor de aminoácidos sulfurados na dieta afetou a produção de leite, 

o intervalo entre partos, a velocidade de crescimento, a qualidade da carcaça e a

eficiência da conversão alimentar (Berchiche & Lebas, 1994; Taboada et al., 1996). A 

suplementação com metionina também elevou a eficiência reprodutiva e o peso inicial da 

progênie. 

Portanto, o fornecimento de proteína mais rica em aminoácidos sulfurados em 

geral, e de metionina em particular, é altamente benéfico para não-ruminantes, que não 

possuem proteína microbiana de alta qualidade disponível. Para ruminantes de alto 

potencial para produção leiteira isto também ocorre (Andriguetto et ai., 1988; Patton, 

1996). 

2.4 Transformação Genética em Leguminosas 

2.4.1 Transformação Indireta 

Os principais vetores para introdução do DNA exógeno em plantas são as 

bactérias gram-negativas Agrobacterium tumefaciens e Agrobacterium rhizogenes. No 

entanto, para plantas leguminosas a eficiência de infeção é altamente dependente da 

linhagem bacteriana, da espécie hospedeira e até do genótipo utilizado (Atkins & Smith, 

1996; Yang, 1993). 
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O principal problema quando se deseja desenvolver um sistema de transformação 

via Agrobacterium, é fazer com que a bactéria tenha acesso às células capazes de 

desdiferenciação e posterior regeneração (Potrykus, 1990; Potrykus, 1991 ). Alguns 

tecidos vegetais são hipersensíveis à infeção e simplesmente morrem após uma exposição 

curta ao Agrobacterium (Draper & Scott, 1994). 

Os estudos de expiantes para transformação via Agrobacterium requerem 

condições para que a eficiência de transformação seja máxima : (i) células periféricas de 

tecidos foliares em cultivo in vitro formem calo rapidamente e (ii) a regeneração de 

plantas a partir dos calos seja muito eficiente (Horsch et al., 1985). A multibrotação 

surgida a partir do calo representa a situação ideal, pois é originada de tecido ferido e 

portanto, susceptível ao Agrobacterium. Em Fabaceae isto não ocorre, sendo que 

apenas recentemente foram estabelecidos protocolos para a regeneração de novo (Atkins 

& Smith, 1996; Christou, 1995; Christou, 1997). As leguminosas apresentam severa 

especificidade para as várias linhagens deAgrobacterium (Brasileiro et al., 1996). 

Leguminosas forrageiras como alfafa, estilosantes, trevo, etc foram transformadas 

por Agrobacterium, embora a frequências muito baixas. Atkins & Smtih (1996) 

apresentam uma lista das leguminosas forrageiras transformadas, incluindo o método de 

transformação, o tipo de expiante utilizado e os genes introduzidos. Samac (1995) relata 

a transformação de alfafa após extensa investigação quanto às cultivares e linhagens 

apropriadas de bactéria a fim de otimizar o processo. 

Assim, apesar da eficiência de transformação ser relativamente baixa, o uso de 

Agrobacterium tumefaciens e de A. rhizogenes como vetores para a introdução de DNA 

exógeno em leguminosas tem sido frequente. Isto é devido, principalmente, à facilidade 

do método. A fim de complementar as listas de leguminosas transformadas por este 

método apresentadas por Atkins & Smith (1996) e Yang (1993), a Tabela 2 foi elaborada 

e é apresentada a seguir. 
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Tabela 2 . Espécies de leguminosas transformadas por Agrobacterium, tipo de expiante 

utilizado, gene introduzido e referência bibliográfica. Esta relação é 

complementar às elaboradas por Atkins & Smith (1996) e Yang (1993). 

-- ---- ----·---. ---- --- -----··-·-- -- -- ----- -------------------------. -- - ---- -------------------------·--;e=-==
ct�:c::"'�- �Eftl)_lcie:-=-_i5K·�� = � �E!Jllan!�- _ --��=-- -_- Gene int_!�!!-c��!!!�� ·���;é_c_Referênti��� 
==-=�::�_-e:::-_"=�=-=::�=-����---------- �-=Yi2-_:=:f�:Tt�®_çine•·· -:----;:�=- .:�c:::��}1�:_�---•===••c==--==

G. clandestina hipocótilo nptll, GUS Rech et al .. , 1988a 
G. canescens hipocótilo nptll, GUS Rech et al., 1989 

-==-=:==,===---=g=-_·_m_c_cx ____ -�====� =�- _____ .=cc,=:eg�t1���!-=-----=---c=•c:=====�p_tll, GUS, _ ESPS Hinchee et al,��--1 ��----8 _ 

�=�:=='"'-- _- ---==-----�� _;_=-ic==� -_i;_-::c_c=:--=��=_;_-=-=�l:l§e_lJ/ii�. _:--�==���=�--�-=.======:�::=-=-=-===:-:•c_�-==-,:c:::c_=_:___"=,==== 
P. vulgaris cotilédone, hipocótilo nptll McCiean et al., 1991 
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P. sativum merist. cotiledonares nptll, GUS Davies et al., 1993 
bar Grant et 1995 

_____ A. hYPogaea 
_ _ 

eixos e_l!l_�I°i�Il_�<:>�------�-- nptll, GUS�-- __ M�Ken!ly et al., 1995 
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M. sativa tecido foliar Mn-P, a:_-amilase Austin et al., 1995 
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V. narbonensis 

V. mungo
hipOCÓti}O nptll, GUS, 2S Saalbach et al., 1995a 

folhas primárias nptll Karthikeyan et al.,
1996 
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Cicer arietinum 
Sty/osanthes humi/is 

fontana et ai., 1993 
Wordragen & Dons,

1992 
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A utilização de bombardeamento com microprojéteis para aumentar a eficiência 

da transformação via Agrobacterium, devido à indução de macro e microferimentos no 

tecido, liberando compostos fenólicos que mobilizam a transferência do T-DNA para a 

célula hospedeira, deu origem a uma técnica de transformação chamada Agrobiobalística 

(Alves et ai., 1999; Bidney et ai., 1992; Brasileiro et ai., 1996). De acordo com os 

autores, esta técnica tem como vantagem aumentar a frequência de transformantes, uma 

vez que os microferimentos não prejudicam a célula vegetal e são suficientes para a 

indução da transferência do T-DNA. 

2.4.2 Transformação Direta de Leguminosas : 

Entende-se por transformação direta, os métodos que não envolvem vetores para 

a introdução de DNA em células vegetais, sendo estes métodos apenas dependentes de 

condições e forças fisico-químicas aplicadas. 

A frequência de transformação direta tem sido sempre menor do que a 

transferência de genes via Agrobacterium. Entretanto, Shillito & Potrykus (1987) 

destacam que avanços recentes e novas metodologias têm proporcionado um grande 

aumento nas frequências obtidas. 

A principal vantagem destes métodos é a universalidade, ou seja, independência 

de inter-relações complexas entre patógeno-hospedeiro (Potrykus, 1990) que estão 

envolvidas na transferência de genes via Agrobacterium. A possibilidade de introdução 

de RNA (Fromm et ai., 1987; Langridge et ai., 1987) também faz com que esta seja uma 

alternativa interessante à transformação indireta. 

No entanto, como não existem relações biológicas envolvidas, apenas os 

parâmetros fisicos coordenam a entrada do gene na célula-alvo (Fromm et al., 1987; 

Langridge et ai., 1987; Potrykus, 1990; Sanford, 1988; Shillito & Potrykus, 1987), 

fazendo com que este processo seja totalmente aleatório e, consequentemente o número 

de insertos seja inconstante, e frequentemente maior do que o obtido por transformação 
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indireta (Finnegan & McElroy, 1994). Devido à associação observada entre o número de 

cópias inseridas do transgene e eventos de silenciamento do mesmo e/ou de seu 

homólogo endógeno (Brusslan et ai., 1993; Napoli et ai., 1990; van der Krol et ai., 

1990;) e à presença de sequências duplicadas no DNA (Flavell, 1994, Neuhuber et ai., 

1994 ), Finnegan & McElroy ( 1994) sugerem que não sejam usados métodos de 

transformação direta. 

Atualmente, quando se busca uma estabilidade maior do transgene e de sua 

expressão, as plantas com menor número de cópias são preferencialmente selecionadas, 

independentemente do método de transformação utilizado (Finnegan & McElroy, 1994; 

Matzke & Matzke (1995). 

Existem inúmeros métodos propostos de transformação direta, como : imersão de 

expiantes em soluções de DNA, macroinjeções, transporte de DNA via tubo polínico, 

microlaser, eletroforese de DNA em tecidos íntegros, fusão de lipossomos contendo 

DNA com células e com protoplastos, etc, mas muitos não apresentam repetibilidade e 

eficiência prática (revisão em Potrykus, 1990, Potrykus, 1991). Entretanto, outros 

mostram-se bastante promissores para um grande espectro de culturas, como 

eletroporação de protoplastos e biobalística (Potrykus, 1990, Potrykus, 1991). 

a) eletroporação de protoplastos

Quando membranas biológicas compostas de bicamadas lipídicas são submetidas 

a um campo elétrico, as regiões hidrofóbicas dos fosfolipídios tornam-se polarizadas, 

fazendo com que aumente a repulsão entre elas e consequentemente, o aumente o 

momento dipolo da membrana no sentido do campo elétrico (Neumann et ai., 1982), 

levando a uma quebra dielétrica e à formação transiente de poros na membrana (Kínosita 

& Tsong, 1977; Neumann et ai., 1982; Neumann et ai., 1996). A eletroporação baseia

se nestas características fisico-químicas. 

A eficiência de transformação, para protoplastos vegetais eletroporados, é 

máxima quando a intensidade do campo elétrico é suficiente para provocar o surgimento 
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de poros de diâmetro grande, que permaneçam abertos por períodos longos, mas que não 

causem extravasamento do conteúdo celular, conforme discutido por Fromm et al. (1987) 

e Langridge et al. (1987). 

A principal vantagem deste método apontada por Fromm et al. (1987); Langdrige 

et al. (1987) e Potrykus (1990) é a independência do espectro de hospedeiros de 

Agrobacterium para a transformação. A rapidez e facilidade na avaliação da eficiência do 

processo, por ensaios in vivo (Niedz et al., 1995) ou in vitro (Jefferson, 1987), são 

altamente vantajosas. Entretanto, a regeneração de plantas a partir de protoplastos é um 

processo longo, trabalhoso e não estabelecido para todas as culturas (Potrykus, 1991). 

Para as leguminosas em geral há grande limitação ou até inviabilidade de 

regeneração de plantas a partir de protoplastos (Christou, 1995; Potrykus, 1990), exceto 

para gêneros menos recalcitrantes com Medicago (Gilmour et al., 1989) e Stylosanthes 

(Vieira et al., 1990). 

b) biobalística

O processo de biobalística consiste no bombardeamento de micropartículas 

recobertas por DNA aceleradas a velocidades supersônicas ( ± 1500 km/h) em direção a 

um tecido-alvo, de modo que a velocidade destas partículas faça com que elas penetrem 

no tecido e promovam uma integração estável do DNA (Christou, 1990; Klein et al., 

1987; Klein et al., 1988a; Klein et al., 1988b; Klein et al., 1988c; Klein et al., 1992; 

Rech et al., 1991). 

Os equipamentos de aceleração de partículas mais eficientes e seguros são aqueles 

que utilizam gás hélio a alta pressão (Klein et al., 1987) tal como aqueles descritos por 

Sanford (1990), Kikkert, (1993) e Sautter (1993) ou elétricos apresentados em Christou 

et al. (1988), Christou et al. (1989), Christou (1990), Rech et al. (1991) e McCabe & 

Christou (1993). 

Segundo Potrykus (1990) as principais vantagens da biobalística são : (i) a 

facilidade de manuseio, (ii) que um tiro tem capacidade de atingir muitas células, (iii) a 
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universalidade do tecido-alvo e (iv) a capacidade das partículas atingirem até as camadas 

de células mais profundas. No entanto, as taxas de expressão integrativa estável dos 

transgenes são relativamente baixas, apesar de alta frequência de expressão transiente. 

O tipo de expiante a ser utilizado depende da regenerabilidade da espécie in vitro

em plantas recalcitrantes, como feijão e soja, o alvo para o bombardeamento é o 

meristema apical (Aragão et al., 1996; Christou, 1995; Christou, 1997) de embriões 

sexuais. As leguminosas que apresentam regeneração de plantas a partir de um estágio 

indiferenciado como calo, oferecem condições mais favoráveis para a transformação por 

biobalistica (Pereira & Erickson, 1995). Atualmente, considera-se que o método mais 

eficiente de transformação de leguminosas é a biobalística (Christou, 1995; Potrykus, 

1990; Yang, 1993). 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Material Vegetal 

Sementes de Stylosanthes guianensis cv. Mineirão, gentilmente cedidas pelo 

CPAC / EMBRAP A (Brasília - DF), foram multiplicadas em casa de vegetação 

(luminosidade 79 ± 5,8 µE.m-2.s-1 e temperatura 25 ± 7,1 ºC) e cultivadas em substrato

autoclavado composto de vermiculita (Plantmax) e areia (1:1). 

As sementes foram escarificadas (EMBRAP A, comunicado técnico, CP AC nº 67; 

CNPGC nº 49, outubro / 1993) e a seguir imersas em solução de etanol 75% (v/v), 

superficialmente esterilizadas com hipoclorito de cálcio 2% (v/v) por 15 minutos, e 

lavadas abundantemente com água esterilizada. A germinação foi feita em meio MS 

(Murashige & Skoog) contendo metade da concentração original de sais e vitaminas 

(MS/2), 1,5% de sacarose (p/v) e 0,18% de Phytagel (Sigma) sob 16 horas de luz (65 ± 

3,0 µE.m-2.s-1) e temperatura de 25 ± 2,4 ºC.

3.2 Expiantes vegetais e indução de calos 

Para os experimentos de transformação por eletroporação de tecidos íntegros 

foram utilizados expiantes provenientes de plântulas axênicas: cotilédones, hipocótilo e 

folhas. Para biobalística foram empregados estes mesmos expiantes e calos induzidos a 

partir de folhas completamente expandidas. 

A indução de calos foi realizada em meio MS (Murashige & Skoog, 1962) 

acrescido de 2,0 mg.L-1 de 6-benzilaminopurina (BAP), conforme descrito por Dornelas 
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et al.(1991). Calos com 10, 20, 30 e 45 dias foram usados nos experimentos de 

bombardeamento. Os meios empregados para a cultura de tecidos vegetais estão 

apresentados no Apên�ice 2. 

3.3 Isolamento e cultivo de protoplastos 

Protoplastos foram isolados a partir de cotilédones completamente expandidos 

excisados de plântulas 7 a 8 dias após a germinação, conforme descrito por Vieira et al. 

(1990b). 

Os protoplastos foram ressuspendidos diretamente no tampão de eletroporação a 

uma concentração de 2,0. 106 protoplastos.mL·1, transferidos para cubetas com 

capacidade para 800 µL (Bio-Rad) e distância de 0,4 cm entre os eletrodos, as quais 

foram mantidas no gelo por 10 minutos antes do pulso elétrico. Foram empregados os 

tampões descritos por Fromm et al. (1987) - tampão I, Tada et al. (1990) - tampão II e 

Walbot (1993) - tampão m.

Após a eletroporação, os protoplastos foram imediatamente retirados das cubetas 

e mantidos no gelo por 30 minutos. Posteriormente, foram cultivados em meio líquido à 

densidade de 1,0. 106 protoplastos.mL-1 conforme descrito por Vieira et ai. (1990b). 

3.4 Plasmídios 

Durante a etapa de otimização dos parâmetros usados na transformação por 

biobalística, foi utilizado o vetor pBI 426 (W. Crosby, Plant Biotechnology Institute, 

Saskatoon, Canadá), cujo cassete de expressão está representado na Figura 3. Este vetor 

carrega a fusão uidA::neo (Datla et al., 1991), entre o gene repórter (uidA - 13-

glucuronidase) (Jefferson et ai., 1987) e o marcador de seleção (neo - resistência a 

canamicina) (Bevan, 1984), sob controle do promotor 35S do vírus do mosaico da 

couve-flor (CaMV) duplicado e adicionado da região 5' não traduzida do vírus do 
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mosaico da alfafa (AMV), tendo o terminador do gene da nopalina sintase (NOS-T) de 

Agrobacterium tumefaciens. 

Durante a otimização dos parâmetros para a transformação por eletroporação de 

tecidos íntegros e de protoplastos, foram utilizados os plasmídios pCambia 1301 e 1304 

(Cambia GPO Box 3200, Canberra ACT 2601, Austrália) respectivamente, cujos cassetes 

de expressão estão representados na Figura 3. 

O vetor pCambia 1304 contém uma fusão entre os genes repórteres uidA (GUS -

�-glucuronidase) e mgfp5 (GFP - "green fluorescent protein"), enquanto pCambia 1301 

contém apenas uidA contendo um íntron de 198 pb (Vancannyet et al., 1990), a fim de 

impedir sua expressão em sistemas procariotos. Em ambos os plasmídios, os genes 

repórteres estão sob controle do promotor 3 5 S e do sinal de terminação do gene da 

nopalina sintase e possuem o marcador de seleção hpt 11, que confere resistência à 

higromicina, dirigido pelas sequências promotoras e terminadoras 35S do CaMV. 

O gene de interesse, codificando a albumina 2S da castanha do Pará - BE2S1 

(Gander et al., 1991), encontra-se no vetor de transformação pEA ats: 2S, dirigido pelo 

promotor da subunidade pequena da ribulose 1,6-bisfosfato carboxilase oxigenase de 

Arabidopsis thaliana (atsl A) (De Almeida et ai., 1989). Além deste gene, o plasmídio 

também contém o gene repórter uid A com íntron sob controle do promotor 35S do 

CaMV e o gene marcador de seleção neo dirigido pelo promotor da nopalina sintase 

(Figura 3). 

Os plasmídios foram independentemente transferidos (Dower et al., 1988) para E. 

coli JM 109 (Yanisch-Perron et al., 1985) ou DH5« (Hanahan, 1983) e purificados em 

gradiente de cloreto de césio (Sambrook et al., 1989). A concentração de DNA 

plasmidial foi determinada espectrofotometricamente e confirmada em géis de agarose 

0,8% (p/v) TBE IX que foram corados com brometo de etídeo (10 mg.mL"1) e 

visualizados sob luz UV. Os meios de cultura para bactérias e as soluções para ácidos 

nucléicos empregadas encontram-se nos Apêndices 1 e 3, respectivamente. 

Os vetores pCambia foram linearizados por digestão completa com EcoRI 

(GIBCO BRL) para experimentos de eletroporação. 
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Figura 3 - Representação esquemática dos cassetes de expressão dos plasrnídios pBI 426 

(8,7 kb), pCambia 130l (11,8 kb), pCambia 1304 (12,4 kb) e pEA ats:2S 

( 16,3 kb ), seus principais sítios de restrição, localização dos iniciadores de 

PCR e indicação do fragmento usado como sonda para hibridização de ácidos 

nucléicos. 
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3.5 Transformação por Biobalística 

Foi utilizado o equipamento PDS 1000 / Hem (Bio Rad), detalhadamente descrito 

por Sanford et ai. (1991) e Kikkert (1993), empregando gás hélio à alta pressão como 

gerador de onda de choque para aceleração das micropartículas. 

A fim de estabelecer as condições mais adequadas para a transformação de 

Stylosanthes foram realizados experimentos preliminares, de acordo com o recomendado 

por Sanford (1993). Parâmetros fisicos, pressão de hélio, distância de vôo das 

micropartículas e distância de vôo do macrocarreador, e biológicos, fonte e idade de 

expiante, foram avaliados para a expressão transiente de GUS. As condições que 

resultaram em níveis mais elevados de expressão transiente foram empregadas nos 

experimentos posteriores de transformação, nominalmente : 1300 psi de pressão de hélio, 

12,5 cm de distância do alvo, 0,1 cm de distância de vôo do macrocarreador, 0,1 cm de 

distância do gerador de onda de choque até o macrocarreador e expiantes do tipo calo 

com 30 dias de idade. 

A precipitação do DNA sobre as micropartículas de tungstênío MI O (Sylvanía) foi 

realizada pelo método CaClz/espermidina detalhadamente descrito em Smith et ai. (1992) 

e Aragão et al. (1996). A umidade relativa do ar no laboratório de biobalística foi 

mantida inferior a 40 % e o vácuo na câmara do aparelho superior a 65 mm de Hg. 

Os expiantes foram posicionados em meio MS (Murashige & Skoog, 1962) 

contendo 2 mg.L·1 de BAP e 0,7% de Phytagel (Sigma) para o bombardeamento. 

Posteriormente, os calos foram transferidos para meio MS sem reguladores de 

crescimento, a fim de induzir a elongação dos brotos. Brotações com 2 a 4 cm de 

comprimento foram excisadas na base do caule e transferidas para meio de enraizamento 

(MS contendo 1 % de sacarose - MS 1 S) para "screening" . Cada brotação 

individualizada foi analisada por ensaio histoquímico de GUS (Jefferson et ai., 1987) e/ou 

PCR com iniciadores específicos para o gene da albumina 2S (Tabela 3). As plantas com 

resultados positivos para os testes anteriores foram gradativamente aclimatadas e 
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mantidas em casa de vegetação, visando a confirmação molecular da integração do gene 

exógeno. 

3.6 Transformação por Eletroporação 

3.6.1 Tecido Íntegro 

O equipamento comercial Gene Pulser n
"' 

(Bio Rad) com Extensão de 

Capacitância foi empregado para criar campos elétricos de 50 a 250 V. cm-1
, através da 

descarga de um capacitor de 900 µ.F em cubetas com distância de 0,4 cm entre os 

eletrodos, contendo 10 expiantes nos tampões de eletroporação I (Fromm et al., 1987), 

Il (Tada et al., 1990) ou m (Walbot, 1993). Os expiantes foram classificados de acordo 

com tamanho e forma para que o preenchimento das cubetas fosse semelhante. Dez µ.g 

de DNA plasmidial foram adicionados às cubetas, que permaneceram no gelo por 1 O 

minutos antes do eletrotratamento. 

A resistência das amostras foi de 20 !l (tampão I e III) e 50 !l (tampão II), 

conforme determinado por leituras realizadas pelo aparelho. O tempo, expresso como a 

constante de decaimento do pulso, é dado por ,. =RC nos sistemas geradores de campo 

elétrico de ondas exponenciais. Como foi empregado um capacitor de descarga 

constante (C = 900 µ.F), as descargas de energia fornecidas pelos pulsos foram 

dependentes da voltagem (e = ½ CV2), variando de 180 mJ (50 V.cm-1) a 8820 mJ (350

V.cm-
1).

Após o tratamento elétrico, os expiantes permaneceram no gelo por 30 minutos, e 

a seguir foram cultivados em meio MS3 S por dois dias até a realização de ensaios 

histoquímicos para a detecção de GUS. Amostras aleatórias dos expiantes eletroporados 

permaneceram no meio MS3 S por sete dias para o isolamento de DNA por PCR com 

iniciadores específicos para o gene uid A.
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3.6.2 Protoplastos 

Cubetas de Q,4 cm de distância entre os eletrodos, contendo 800 µL de 

protoplastos (2. 106 protoplastos.mL·1) nos tampões I (Fromm et al., 1987), II (Tada et 

al., 1990) e m (Walbot, 1993) receberam 10 µg de DNA plasmidial linearizado ou 

circular e foram mantidas no gelo por 1 O minutos. Pulsos de decaimento exponencial 

foram aplicados pelo equipamento Gene Pulser n
"' 

(Bio Rad) com Extensão de 

Capacitância. 

Foram analisâdas descargas elétricas provenientes de capacitores de 400, 800, 900 

e 1000 µF associados a campos elétricos de intensidade 125, 200, 250 e 300 V.cm·1,

liberando descargas energéticas de 500, 1280, 2000, 2880 mJ (capacitor 400 µF), 1000, 

2560, 4000, 5760 mJ (capacitor 800 µF), 1125, 2880, 450.0� 6480 mJ (capacitor 900 µF) 

e 1250, 3200, 5000, 7200 mJ (capacitor 1000 µF). 

Após a eletroporação, os protoplastos foram removidos das cubetas, mantidos no 

gelo por 30 minutos e cultivados conforme descrito por Vieira et al. (1990), em meio 

líquido à densidade de 1,0.106 protoplastos.mL·1
. Para os ensaios de expressão transiente 

de GFP, os protoplastos foram mantidos em meio líquido K8P (Kao, 1977), modificado 

por Gilmour et al. (1989) durante 48 horas a 4ºC e observados em microscópio de 

fluorescência a um comprimento de onda (X.) de 395 nm. 

Os calos organogênicos derivados dos protoplastos eletroporados foram 

transferidos para meio MS solidificado com 0,2 % (p/v) de Phytagel (Sigma), sem 

reguladores de crescimento para promover a elongação dos brotos. Brotações com 2 a 4 

cm de altura foram removidas dos calos por excisão basal e transferidas para meio MS/2 

com 1% (p/v) de sacarose para enraizamento. A análise dos brotos individualizados e 

aclimatação foram feitas conforme descrito para os experimentos de biobalística. 

A seleção dos transformantes com o gene marcador neo, que confere resistência a 

canamicina, não foi empregada devido ao seu efeito prejudicial sobre o desenvolvimento 

das plantas em geral (Colby & Meredith, 1990) e das leguminosas em particular 

(Chabaud et al., 1988, Hoffinann, 1996). 
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3. 7 Ensaio histoquímico de GUS

Os expiantes foram analisados para detecção histoquímica da atividade da enzima 

:Í-glucuronidase de acordo com o descrito por Jefferson et al. (1987). O tecido foi 

infiltrado a vácuo durante 5 min com o tampão de reação contendo o substrato 

cromogênico 5-bromo-4-cloro-3-indolil glucuronídeo (X-Gluc) (McCabe et al.,1988) 

adicionado de 20 % de metanol (v/v) a fim de suprimir a atividade de f3-glucuronidases 

endógenas (Kosugi et al., 1990). Após incubação por 24 horas a 37 ºC, os pigmentos do 

tecido foram removidos por lavagens sucessivas com etanol 80% (v/v) e os expiantes 

observados sob estereomicroscópio. Este procedimento foi adotado para ensaios de 

expressão transiente nos expiantes bombardeados e tecidos intactos eletroporados e 

também para verificar a expressão estável nos regenerantes provenientes da 

transformação por biobalística e eletroporação de protoplastos. 

A eficiência da transformação estável foi inferida a partir dos ensaios de expressão 

transiente. Áreas coradas por GUS foram avaliadas visualmente recebendo notas de 

acordo com a intensidade e frequência de pontos azuis por expiante. 

3.8 Análise pela reação em cadeia da polimerase (PCR) 

A amplificação específica do transgene foi realizada em tecidos intactos 

eletroporados para verificar se a coloração azul não foi resultante de atividade residual de 

f3-glucuronidases endógenas e também para confirmar o estado transgênico das brotações 

regeneradas provenientes dos experimentos de biobalística e eletroporação de 

protoplastos. 

O DNA genômico foi isolado do tecido eletroporado e de brotações individuais 

conforme descrito em Edwards et al. (1991) e submetido à reação de amplificação. 

Cada mistura de reação (25 µL) continha 20 ng de DNA genômico, 10 mM 

TRIS-HCl (pH 8.4), 50 mM KCI, 2,0 mM MgC}z, 160 µM de cada dNTP, 1,0 U de Taq 

polimerase (GIBCO BRL) e 200 nM de cada iniciador específico para o gene BE2S1 ou 
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uid A (Figura 3 e Tabela 3). A mistura foi coberta com óleo mineral esterilizado e 

submetida à desnaturação (5 min a 95ºC) seguida de 35 ciclos de amplificação (1 mina 

95ºC, 1 min a 55ºC e 2,5 min a 72ºC) ou 25 ciclos de amplificação (1 min a 94ºC, 1 min a 

45ºC e 1,5 mina 72ºC) e à uma extensão final (7 min a 72ºC) para BE2SI (35 ciclos) ou 

uid A (25 ciclos) em termociclador (Perlcin Elmer Cetus). Os produtos das reações de 

PCR foram visualizados em gel de agarose 1,4% (p/v) TBE IX corado com brometo de 

etídeo (1 mg .100 mLº1) sob luz UV. 

Tabela 3. Sequência de oligonucleotídeos iniciadores nas análises de PCR. 

�'cGêiie ;:=�l>i>siçãif�i :_:-�=��. :I-=_f�$eq11êijçía[($�...,_=�'Í;;���:"��-'=}��()düt<!tf PJ!Ii
·-··--------·--- --- ---- -- - ------- -- --··-- --- --------- ____________ ,, ____ - ----------- ___ ..... "·---· ---··--------·--·--------·----- ------------- - -- -- - -

BE2S1 145 CAC AGT GGT GGA GGA GGA GAA 373 

uidA 

518c TCG GCC AGC CTC ATC ATC CTT 

28 CCT GTA GAA ACC CCA CAA CG 

717c TGC AGC GCT ACC TAA GGC CG 

3.9 Preparo e marcação da sonda para hibridações de ácidos nucléicos 

743 

Cem µg do vetor de transformação pEA ats:2S foram completamente digeridos 

com Eco RI (GIBCO BRL), liberando um fragmento de aproximadamente 4,3 kb. Este 

fragmento contendo a unidade de transcrição na planta ( sequência promotora, 

codificadora e terminadora do gene de interesse - Figura 3) foi visualizado em géis de 

agarose 1% (p/v) TBE IX e eletroeluído por 45 min a 10 mA/tubo no equipamento 

Electro Eluter Modelo 422 N (Bio Rad). O produto eletroeluído foi lavado com 400 µL 

de clorofórmio : álcool isoamílico na proporção 24 : 1 (v/v) e precipitado com etanol 

absoluto. O pelete resultante foi ressuspendido em TE pH 8,0 e quantificado 

espectrofotometricamente em A260 e em géis de agarose 0,8 % (p/v) TBE IX, em 

comparação com padrões de DNA íntegro de fago À (GIBCO BRL). 
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A sonda de fita dupla foi radioativamente marcada com [a-32P]dATP, pelo 

método dos iniciadores aleatórios (Feinberg & Volgelstein, 1983; Feinberg & 

Volgelstein, 1984) (Prime-a-gene, Promega) conforme recomendado pelo fabricante. Os 

nucleotídeos não incorporados foram removidos por passagem em minicoluna de 

Sephadex G-50 (Gene clean �, Quiagen). 

Imediatamente antes do uso, a sonda marcada foi desnaturada por 5 min a 100 ºC 

e mantida no gelo por pelo menos 5 min. 

3.10 Southern Blot 

O número e a complexidade de insertos estáveis foram estabelecidos por 

hibridização de DNA genômico da geração Ro (transformantes primários) digerido com 

Eco RI, sítio de restrição que flanqueia a unidade de transcrição completa (Register III, 

1997), com sonda específica (Bronstein et al., 1993; Southem et ai., 1975; Wahl et al., 

1987). 

O DNA genômico total dos regenerantes primários expressando GUS e PCR 

positivos para a amplificação do gene BE2Sl foi isolado conforme descrito por 

Dellaporta et al. (1983). ORNA presente na amostra foi eliminado por tratamento com 

ribonuclease I "A" (Pharmacia) livre de desoxirribonucleases, a 0,18 U (2 µL do estoque 

1 mg.mL.1) para cada 200 µL de DNA em suspensão em TE pH 8,0. Empregou-se 2,0 g

de tecido foliar jovem e o rendimento médio de DNA total foi de 20 µg.g·1, conforme 

estimado por espectrofotometria a 260 nm e também por comparação com padrões de 

DNA íntegro de fago À (GIBCO BRL) em gel de agarose 0,8% (p/v) TBE IX, corado 

com brometo de etídeo (1 mg .100 mL·1), sob luz UV.

Quinze µg de DNA total foram digeridos por Eco RI (GIBCO BRL), os produtos 

da digestão resolvidos em gel de agarose 0,9% (p/v) TAE IX e transferidos para 

membrana de nylon positivamente carregada (Hybond N\ Amersham), sob condições 

neutras, conforme descrito em Sambrook et al. (1989). 
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Cada 100 cm2 de membrana foram pré-hibridizado com 50 mL de solução de pré

hibridização (ss·c 5:X, solução de Denhardt 5:X, SDS 0,1%, DNA de esperma de salmão 

20 µg/mL e formami4a deionizada 50%) a 42 ºC por quatro horas. Metade da solução 

de pré-hibridização foi retirada e aos 25 mL restantes foi adicionada a sonda (20 ng/mL 

de solução de hibridização). As membranas foram hibridizadas por 16 a 18 horas a 42ºC, 

lavadas duas vezes à temperatura ambiente (300 mL/100 cm2 de membrana de SSC IX

SDS 0,1%), duas vezes a 42ºC (300 mL/100 cm2 de membrana de SSC 0,IX SDS 0,1%) 

sob leve agitação e expostas a filme autorradiográfico por 36 horas a -70ºC. 

As soluções êmpregadas para ácidos nucléicos estão descritas no Apêndice 3. 

3.11 Northern Blot 

A estabilidade transcricional do transgene foi investigada pela detecção do 

acúmulo de mRNAs específicos do BE2SI por Northem blot (Alwine et ai, 1977; 

Register III, 1997). A atividade do promotor atsl A está associada à biossíntese de 

clorofila (De Almeida et ai., 1989) estando, portanto, restrita aos tecidos verdes da 

planta. A expressão tecido-específica do transgene foi verificada pelo isolamento e 

hibridização de RNAs provenientes das folhas, caules e raízes. 

O RNA total dos transformantes primários foi isolado de acordo com fones et ai. 

(1985), a partir de 2 g de tecido jovem. O rendimento médio de RNA total foi de 25 

µg.g-1 de tecido de folha, 10 µg.g·1 de tecido de raiz e 7,5 µg.g-1 de tecido de caule. A 

quantidade de RNA foi determinada por leitura em espectrofotômetro a 260 nm e a sua 

integridade foi avaliada em géis desnaturantes (2,2 M de formaldeído) de agarose 1,25% 

(p/v) MOPS IX (Sambrook et ai., 1989). 

Dez µg de RNA total foram separados por tamanho em gel de eletroforese 

desnaturante e transferidos para membrana de nylon positivamente carregada (Hybond 

W, Amersham), conforme descrito em Sambrook et ai. (1989). 

Cada 100 cm2 de membrana foram pré-hibridizado com 50 mL de solução de pré

hibridização (SSPE 5X, solução de Denhardt 5:X, SDS O, I %, DNA de esperma de 



34 

salmão 20 µg/mL e formamida deionizada 50%) a 42 ºC por quatro horas. Metade da 

solução de pré-hibridização foi retirada e aos 25 mL restantes foi adicionada a sonda (20 

ng/mL de solução de hibridização). As membranas foram hibiridizadas por 16 a 18 horas 

a 42º

C, lavadas duas vezes à temperatura ambiente (300 mL/100 cm2 de membrana de 

SSPE IX SDS 0,1%), duas vezes a 42ºC (300 mL/100 cm2 de membrana de SSPE O,IX 

SDS 0,1%) sob leve agitação e expostas a filme autorradiográfico por 98 horas a-70ºC. 

As soluções empregadas para ácidos nucléicos estão descritas no Apêndice 3. 

3.12 Isolamento de albuminas de Bertholletia excelsa e Stylosanthes guianensis 

Foram isoladas proteínas de reserva de B. excelsa (castanheiro do Pará) para a 

produção de anticorpos policlonais monoespecíficos contra a albumina 2S. Embriões 

completos de castanha foram desengordurados com hexano (2 mL por 250 mg de 

castanha moída) durante 1 hora. O solvente orgânico foi evaporado à temperatura 

ambiente, a farinha desengordurada resultante foi triturada sob nitrogênio líquido e 

extraída de acordo com DeClerq et al. (1990a) para enriquecimento em albuminas 2S. 

O extrato protéico cru foi submetido à ultracentrifugação a 65000 x g por 2 

horas em gradiente contínuo de sacarose (O - 20 %) para promover a separação das 

albuminas de acordo com seu coeficiente de sedimentação (Martin & Ames, 1961). A 

banda formada pelas proteínas de menor coeficiente de sedimentação (2S - 6S) foi 

retirada e submetida a SDS-PAGE em gradiente de 8- 18% (v/v) de poliacrilamida. 

A isoforma predominante da albumina 2S de B. excelsa corresponde à uma banda 

de 12 kDa, que foi cortada do gel e eletroeluída (Electro Eluter m Modelo 422, Bio Rad) 

a 10 mA/tubo durante 5 h a 4 ºC. O rendimento típico de eletroeluição foi 2,26 ± 0,02 

mg por banda. A proteína recuperada foi quantificada pelo método de Bradford (1969) e 

utilizada para a produção de anticorpos policlonais monoespecíficos em camundongos. 

As albuminas de tecidos foliares de S. guianensis foram isoladas de acordo com 

DeClerq et al. (1990a) e quantificadas pelo método de Bradford (1969). 
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Protoplastos do mesófilo dos regenerantes primários foram isolados conforme 

descrito no item 3.3, cultivados por 48 horas em meio K8P (Kao, 1977) modificado por 

Gilmour et ai. {1989) e empregados para o isolamento de vacúolos usando-se o 

procedimento descrito por Glund et ai. (1984). As albuminas intracelulares (fração 

protoplasto), secretadas (fração meio de cultura) e da fração vacuolar foram extraídas 

(DeClerq et ai., 1990a) e quantificadas conforme descrito acima, exceto que foram 

dialisadas por 24 h a 4ºC, sob agitação, contra o tampão de extração para a remoção do 

manitol utilizado como osmótico no meio de cultivo dos protoplastos. A pureza das 

frações foi avaliada por observação ao microscópio para a presença de organelas 

contaminantes. 

As soluções empregadas para proteínas estão descritas no Apêndice 4. 

3.13 Produção de anticorpos policlonais contra albumina 2S de Bertholletia excelsa

Dois camundongos fêmea da linhagem BALB/C com aproximadamente 30 dias de 

idade foram imunizados com a albumina 2S, eletropurificada a partir de SDS-PAGE. A 

primeira imunização foi linfonodal nos membros anteriores e posteriores e após 15 dias 

iniciaram-se as sete imunizações subsequentes, realizadas a intervalos de 15 dias, através 

de injeções intraperitoneais. Foram aplicadas 5 e 10 µg de proteína em PBS IX 

contendo adjuvante Freund (Sigma) completo na primeira imunização e sem adjuvante 

nas demais aos camundongos 1 e 2, respectivamente. 

Antes de cada imunização, aproximadamente 500 µL de sangue foram retirados, 

incubados a 37°C por uma hora e centrifugados a 5000 x g por 5 min para precipitação 

do plasma. O soro foi empregado para avaliação, por teste ELISA, da cinética de 

resposta imune, que corresponde ao aumento de células B contendo anticorpos 

superficiais específicos para o antígeno inoculado. 

Quando altos títulos de anticorpos foram atingidos, o "boost" foi realizado com a 

aplicação de 20 µg de proteína em ambos os animais e o soro com título mais alto de IgG 
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anti-2S ( camundongo 2) foi purificado em coluna de Sepharose-proteína A conforme 

descrito por Oi & Herzenberg (1980), fornecendo 139 mg IgG anti-2S. 

As soluções empregadas para proteínas estão descritas no Apêndice 4. 

3.14 Ensaio imunossorvente associado a enzimas (ELISA) 

A cinética de produção de IgG anti-2S foi avaliada pelo ensruo de ELISA 

indireto, no qual um anticorpo secundário conjugado a uma enzima permite a avaliação 

quantitativa e qualitativa do anticorpo específico (Engvall & Perlman, 1971). 

O extrato protéico contendo 0,5 µg, 1,0 µg, 2,5 µg e 5,0 µg de albumina 2S 

purificada foi adicionado de PBS IX até completar 50 µL e incubado por 1 hora a 37ºC 

em microplacas. Após este período, a microplaca foi lavada três vezes com água 

destilada deionizada e os sítios de ligação remanescentes na placa foram bloqueados por 

PBS IX 1% BSA por 14 horas a 37ºC em câmara úmida. Após lavagem por três vezes 

conforme descrito anteriormente, 50 µL de anticorpo primário ( diluição 1 : 100) foram 

adicionados e incubados por 1 hora a 37ºC. A placa foi novamente lavada, 50 µ,L de 

anticorpo secundário conjugado à peroxidase (Sigma) (diluição 1:5000) foram 

acrescentados e a microplaca foi incubada por 2 horas à temperatura ambiente. Após três 

lavagens, a atividade da peroxidase foi revelada empregando-se o substrato cromogênico 

aminoetilcarbazole (AEC) seguindo protocolo descrito por Harlow & Lane (1988). 

A análise quantitativa foi realizada em leitor de microplacas (Benchmark 

Microplate Reader°, Bio Rad) a um comprimento de onda (X.) de 450 nm. 

3.15 Western blot 

Trinta µg de proteínas totais foram resolvidas em SDS-PAGE gradiente 8-18% 

(v/v) de poliacrilamida e imediatamente transferidas para membranas de nitrocelulose 
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0,2µ,m (Hybond-C, Amersham) empregando-se o sistema de transferência elétrica semi

seca (Towbin et.al., 1979) com TransBlot SD� (Bio Rad) a 10 V por 60 min. 

A eficiência de! transferência e a posição dos marcadores de peso molecular foram 

determinadas pela coloração temporária das membranas com uma solução ácida de 

Ponceau S segundo Ausubel et al. (1990). 

Os sítios inespecíficos foram bloqueados com TBS IX acrescido de 3 % (p/v) 

BSA por 2 horas, sob agitação, à temperatura ambiente. A incubação com anticorpo 

primário ( diluição 1: 20) foi realizada por 4 ou 16 horas sob as mesmas condições. Após 

três lavagens com ·rnsT IX de 15 minutos cada, o anticorpo secundário anti

camundongo conjugado com fosfatase alcalina (Promega) foi adicionado, na diluição 

1: 15000 em TBS IX, durante 1 hora, à temperatura ambiente, sob agitação. 

Após três l�ens de 5 minutos com TBST IX, a atividade da enzima foi 

revelada com solução 122 µM NBT/ 577 µM BCIP (Calbiochem), sob agitação, por 

aproximadamente 30 minutos. A reação foi finalizada com a adição de PBS IX acrescido 

de 20 mM EDT A. 

As soluções empregadas para proteínas estão descritas no Apêndice 4. 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Otimização dos parâmetros para transformação por biobalística 

4.1.1 Parâmetros biológicos 

Neste estudo, foram empregados expiantes hipocotiledonares, cotiledonares, 

foliares e calos com idade de 10, 20, 30 e 45 derivados destes expiantes. Foram 

realizados três experimentos independentes compostos de 12 placas, contendo 1 O 

expiantes, para cada alvo biológico avaliado. 

Hipocótilos e folhas apresentaram frequências muito baixas de expressão do gene 

repórter (< 50%) nos três experimentos. O número e a intensidade dos pontos azuis 

também foram baixos (Figuras 4A e 5A). Além disto, para se conseguir grande número 

de brotações a partir destes expiantes, é necessário que passem pelo estado de calo, que 

implica em desdiferenciação celular, isto poderia facilitar o aparecimento de plantas 

quiméricas e/ou clones provenientes de um mesmo evento de transformação (Christou, 

1990� Christou et al., 1989). 

A frequência e o nível de expressão de GUS nos cotilédones, calos com I O e 20 

dias foi intermediária (Figuras 4B e 5B), porém os cotilédones possuem a mesma 

desvantagem dos expiantes anteriormente citados e, nos calos recém-induzidos a 

presença simultânea de células diferenciadas e desdifrenciadas favorece o surgimento de 

indivíduos quiméricos. 

Aproximadamente 100 % dos calos com 30 e 45 dias apresentaram pontos de 

expressão de GUS, sendo este nível de expressão mais elevado que aquele observado 

nos demais expiantes avaliados (Figuras 4C e 5C). 
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Figura 4 - Expressão transiente de GUS em função da fonte de expiante. Condições de 

bombardeamento : 1000 psi de pressão de hélio, 65 mmHg de vácuo na 

câmara, 1 O mm de distância de vôo do macrocarreador, 1 O mm de distância 

do gerador de onda de choque até ao macrocarreador e 12,5 cm de distância 

de vôo das micropartículas. As barras indicam se. 
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hipocótilo, (B) folha, (C) cotilédone e (E) calo 30 dias. As barras indicam 1 

mm.
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A transformação por biobalística apresenta alta eficiência quando o expiante 

bombardeado tem a capacidade de dar origem a um grande número de plantas, como 

apresentado na Tabela 4. 

Tabela 4. Tipo de tecido-alvo e culturas transformadas por biobalística. 

·· -�êcido--alvô .. ·······•····· Cultura .······ 

��ri�:S�zig{>tI��- < ·•· feijão 
. -----·---- �- - - - ---··· -- ·--- - ----

SOJa 

algodão 

éêlúfas desdtferencfadâs solanáceas 
. ---··---- ----

..... . 

cana-de-açúcar 

milho 

arroz 

Aragão et al., 1996 

Russell et al., 1993 

Smith et al., 1992 

Christou et al., 1988 

Christou et al., 1989 

McCabe et al., 1988 

- .:�� ····- _ _. 

Finer & McMullen, 1993 

McCabe & Martinell, 1993 

Morikawa et al., 1988 

Stõger et al., 1995 

Tomes et al., 1990 

Birch & Franks, 1991 

Chowdhury & Vasil, 1992 

Franks & Birch, 1991 

Gallo-Meagher & Irvine, 1993 

Dupuis & Pace, 1993 

Hunhold et al., 1994 

Klein et al., 1988 

Klein et al., 1988 

Klein et al., 1989 

Sivamani et al., 1996 

Wünn et al., 1996 
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···--��-"-···-�� 

--- ---�---------·--- -- " -·- . ----

�m�ª-�$.élif��®:iªc,Ias� cevada Kartha et ai., 1989 

trigo 

gramados 

arbóreas 

ornamentais e olerícolas 

leguminosas forrageiras 

Mendel et ai., 1989 

Barcelo et ai., 1994 

Becker et ai., 1994 

Nehra et ai., 1994 

Hartman et ai., 1994 

Zhong et ai., 1993 

Bommineni et ai., 1993 

Kikkert et ai., 1996 

Li et al.,1994 

Serres et ai., 1992 

Walter et ai., 1994 

Fitch et ai., 1990 

Tanaka et ai., 1995 

van Eck et al., 1995 

Yepes et ai., 1995 

Chabaud et ai., 1996 

Pereira & Erickson, 1995 

Em Stylosanthes guianensis, calos organogênicos podem ser obtidos a partir de 

hipocótilos, cotilédones e mesófilos (Domelas et ai., 1991; Domelas et ai., 1992). 

A uniformidade da superfície-alvo, a presença apenas de células 

desdiferenciadas, a rapidez na regeneração de plantas e os altos níveis de expressão 

transiente do gene repórter GUS fizeram com que calos de 30 dias fossem utilizados 

para os experimentos posteriores de otimização dos parâmetros físicos e de 

transformação estável de S. guianensis cv. Mineirão por biobalística. 
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4.1.2 Parâmetros fisicos 

Foram avaliadas três pressões de gás hélio (1000, 1300 e 1600 psi) em 

combinação com duas distâncias de vôo (12,5 e 5,0 cm). Maiores frequências de 

expiantes expressando GUS foram obtidas empregando-se a combinação 1300 psi a 

12,5 cm de distância, na qual aproximadamente 100 % dos expiantes tiveram mais de 50 

pontos azuis (Figura 6C). Altas pressões combinadas com ambas as distâncias de vôo 

das micropartículas resultaram em intenso dano ao tecido e consequentemente, baixa 

frequência de expiantes expressando o gene repórter (Figuras 6A e 6B). 

Assim, pressões de gás hélio em torno de 1300 e distâncias de 12,5 cm de vôo 

das micropartículas foram mais favoráveis para a transformação de calos organogênicos 

de estilosantes. 

Na transformação por biobalística de sistemas vegetais, a interação entre 

condições tisicas e biológicas são específicas (Sanford et al., 1993). Em feijão (Aragão 

et al., 1996) e soja (Christou & Swain, 1989), 1200 psi de pressão de hélio e 8 cm de 

distância do tecido-alvo à tela de retenção foram os parâmetros fisicos adotados. 

Condições semelhantes foram empregadas na obtenção de plantas transgênicas a partir 

de calos embriogênicos de Saccharnm sp. (Franks & Birch, 1991), trigo e outros cereais 

(Nehra et al., 1994; Barcelo et al., 1994) e de calos organogênicos de Medicago sativa 

(Pereira & Erickson, 1995). Sanford et al. (1993) relataram que pressões de gás hélio 

próximas a 1000 psi são ótimas ou quase ótimas para a maioria das aplicações, pois 

pressões menores não provocam aceleração suficiente para que as micropartículas 

penetrem nas células e atinjam o núcleo e pressões superiores causam danos 

irrecuperáveis no tecido a ser transformado. 

A interação entre a pressão de hélio e a distância de vôo da membrana 

macrocarreadora também interfere na velocidade das micropartículas e, 

consequentemente, na eficiência de transformação (Sanford et al., 1993). No presente 

estudo, foram avaliadas as seguintes combinações entre pressões de hélio (psi) e 

distância de vôo do macrocarreador (cm): 1000 - 0,1, 1000 - 0,2, 1300 - 0,1, 1300 -

0,2, 1600- 0,1 e 1600 - 0,2. 
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Figura 6 - Expressão transiente de GUS em calos organogênicos de S. guianensis em 

função da interação entre a pressão de hélio (psi) e a distância do alvo ( cm). 

Condições de bombardeamento : 65 mmHg de vácuo na câmara, 1 O mm de 

distância do gerador de onda de choque ao macrocarreador, calos de 30 dias. 

As barras indicam se. 
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A maior parte das combinações resultou em elevadas frequências de expressão 

transiente do gene uid A (Figuras 7C e 8C), exceto aquelas com pressões de hélio mais 

elevadas (Figuras 7 A, 7B, 8A e 8B). 

A distância de vôo da membrana macrocarreadora e o espaço entre a câmara 

geradora de onda de choque e a tela de ruptura têm efeito sobre a aceleração das 

micropartículas e sua dispersão no alvo (Sanford et al., 1993). Menores distâncias 

provocam maiores acelerações, porém também aumentam a variação entre as trajetórias 

de vôo e a dispersão para fora do centro das micropartículas tomando mais dificil o 

estabelecimento de uma região ótima para a transformação na placa-alvo. 

Micropartículas com trajetórias de vôo irregulares reduzem o aproveitamento do DNA 

na transformação efetiva do tecido-alvo. 

Geralmente, distâncias de 6 a 12 mm são adequadas para uma transferência 

eficiente de energia para as micropartículas com variação mínima (Sanford et al., 1993) 

em diversos sistemas vegetais. 

Efeitos mais marcantes destes parâmetros são observados com pressões elevadas 

de hélio, como observado nas Figuras 7 A e 8A. 

A velocidade com que as micropartículas atingem o tecido-alvo é função de sua 

força de aceleração, da distância de vôo destas partículas e da desaceleração provocada 

pelo atrito durante o tempo de vôo (Sanford et al., 1991). A eficiência de transformação 

é dependente da interação destes parâmetros (Christou, 1997; Christou, 1995; Sanford 

et al., 1993). 

Micropartículas recobertas de DNA podem ser aceleradas a velocidades 

supersônicas por sistemas empregando explosão química (Sanford et al., 1988), explosão 

elétrica de uma gota de água (Christou et ai., 1988, McCabe et al., 1988, Rech et 

al.,1991) e vários tipos de gases, como ar comprimido (Morikawa et al., 1989) e hélio 

sob alta pressão (Sanford et al., 1991). Outros sistemas empregam a aceleração direta 

das micropartículas, sem a membrana macrocarreadora, na forma de aspersão sobre o 

alvo (Finer et al., 1992; Oard, 1993; Sautter et al., 1991; Takeuchi et al., 1992). 
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Figura 7 - Expressão transiente de GUS em calos organogênicos de S. guianensis em 

função da interação entre a pressão de hélio (psi) e a distância de vôo do 

macrocarreador (cm). Condições de bombardeamento: 65 rnmHg de vácuo, 

calos de 30 dias. As barras indicam se. 
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Figura 8 - Expressão transiente de GUS em calos organogênicos de S. guianensis em 

função da interação entre a pressão de hélio (psi) e a distância entre o 

gerador de onda de choque e o macrocarreador ( cm). Condições de 

bombardeamento : 65 mmHg de vácuo, calos de 30 dias. As barras indicam 

se. 
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O dano primário sofrido pelo tecido é o trauma fisico provocado pela explosão 

do gás e pelo choque acústico gerado dentro do equipamento (Russell et ai., 1992), 

ambos diretamente relacionados à pressão de gás hélio. Entretanto, sistemas que 

empregam gases mais reativos ou ar comprimido são mais prejudiciais do que sistemas 

de aceleração com gás hélio (Sanford et ai., 1993). 

O sistema empregando gás hélio sob alta pressão apresenta como vantagens : (i) 

segurança, uma vez que a pressão de saída do gás pode ser facilmente controlada; (ii) 

limpeza, equipamentos que empregam pólvora geram gases tóxicos e produzem debris 

dentro do aparato; (iii) menor dano ao tecido devido à natureza praticamente inerte 

deste gás; (iv) maíor facilidade na obtenção de velocidades supersônicas, pois o baixo 

peso molecular do hélio faz com que seja um gás de fácil e rápida compressão; (v) 

campo de transformação maior e mais uniforme, devido à capacidade de induzir 

velocidades maiores por toda a área-alvo combinada com uma melhor dispersão de 

partículas (Sanford et ai., 1991). A maioria das plantas transgênicas obtidas por 

aceleração de micropartículas é resultante de sistemas que empregam gás hélio sob alta 

pressão. 

Neste trabalho, não foram investigados os efeitos do tipo de microprojétil e do 

método para precipitação do DNA sobre estes, pois há inúmeros relatos da eficiência de 

partículas de tungstênio de 0,2 a 1,5 µ.m de diâmetro (Russell et ai., 1992; Klein et ai., 

1988) e do uso de cálcio e espermidina na precipitação (Aragão et ai., 1996; Klein et ai., 

1987; Russell et ai., 1992). Embora a toxicidade do tungstênio a células vegetais tenha 

sido demonstrada (Russell et al., 1992), a presença de um espectro maior de diâmetros 

de partículas favorece a transformação de diversos tipos de células presentes no calo. O 

posicionamento dos expiantes fora da zona de morte (Klein et ai., 1988) e a precipitação 

com cálcio/espermidina reduzem o efeito tóxico do tungstênio. Além disto, o menor 

custo e a disponibilidade de diâmetros distintos são vantagens do emprego de partículas 

de tungstênio para a transformação por biobalística em plantas. 
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4.2 Otimização dos parâmetros para transformação por eletroporação 

4.2.1 Tecido íntegro 

4.2.1.1 Efeito do tipo de expiante na expressão de GUS 

Os cotilédones apresentaram maior frequência e maiores níveis de expressão de 

GUS independentemente do tipo de tampão, forma de DNA, tratamento osmótico e 

intensidade de campo elétrico (Figuras 9A e l0A). A frequência e o nível de expressão 

foram significativamente menores nas folhas, nunca ultrapassando 50 % dos expiantes 

eletroporadós e 2 pontos na escala arbitrária de nível de expressão (Figuras 9B e 10B). 

Expiantes hipocotiledonares tiveram comportamento intermediário (Figuras 9C e 1 0C). 

Sequências específicas do vetor de transformação foram amplificadas por PCR em todos 

os tecidos eletroporados 7 dias após o tratamento elétrico (Quecini & Vieira, 1999 ). 

Os baixos níveis de expressão nas folhas são provavelmente devidos às pequenas 

porções de áreas em crescimento presentes em folhas completamente expandidas em 

plântulas de 14-15 dias após a germinação. Nestas condições, a maior parte do tecido é 

constituída de células que já cessaram o crescimento e consequentemente, apresentam 

deposição de parede secundária, impedindo o aumento de volume da célula (Rieter, 

1998, Cosgrove, 1997). 

Em plantas superiores, a parede celular segue o plano arquitetônico das 

estruturas responsáveis pela forma das células de fungos, artrópodes e animais, ou seja, 

um material fibroso embebido em uma matriz amorfa (Rieter, 1998). Neste caso, os 

componentes fibrosos são fibrilas de celulose em um arranjo complexo (Delmer, 1998; 

Ha et al., 1998, Rose & Bennett, 1999) enquanto a matriz é composta de hemicelulose e 

pectina (Showalter, 1993). Além da parede secundária, as folhas são recobertas de cera, 

cutícula e tricomas, constituindo uma barreira ao movimento das macromoléculas. 

Áreas de crescimento intenso, com hipocótilos e cotilédones possuem regiões 

muito menores com a presença da parede celular secundária CW ojtaszek & Bolwell, 

1995; Cosgrove, 1997). 
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Figura 9 - Expressão de GUS em tecidos íntegros eletroporados em função da fonte de 

expiante. (A) Frequência de expiantes GUS positivos. Distribuição dos 

expiantes na escala arbitrária de nível de expressão de O a 5 para cotilédone 

(B), hipocótilo (C) e folha e (D). Condições controle de eletroporação: C = 

900 µF, EF = 100 V.cm·1, R = 20 O, tampão I (Fromm), 10 µg de DNA 

plasmidial circular e ausência de tratamento osmótico. As barras indicam se 

e as letras minúsculas, diferenças significativas (P < 0,05). 
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Figura 1 O - Expressão transiente de GUS em tecidos íntegros de S. guianensis após 

eletroporação. (A) cotilédone, (B) hipocótilo e (C) folha. As barras indicam 

2 mm. 
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4.2.1.2 Otimização da intensidade do campo elétrico 

Tecidos cotiledonares e hipocotiledonares apresentaram aproximadamente o 

mesmo comportamento, com os valores de expressão mais altos situados em intensidade 

de campo de 150 a 250 V.cm·1 (Figura l lA), sendo semelhantes aos valores relatados 

por Dillen et ai. (1995) para eixos embrionários de feijão. Dekeyser et al.(1990) 

relataram que campos elétricos de 375 V.cm·1 levaram à morte do tecido e, 

consequentemente, ausência de expressão de GUS; sob as condições usadas neste 

estudo isto foi observado a 350 V.cm·1 (Figura l lB). Expiantes foliares não atingiram 

altos níveis de expressão do gene repórter, nem altas frequências de expiantes 

transformados de forma transiente em nenhuma das condições (Figuras l lA e l lB). 

Foi empregado um capacitar de descarga fixa (C = 900 µF) num circuito RC, 

portanto, a energia é dependente da voltagem aplicada ( e = ½ CV2), variando de 180 mJ 

(a 50 V.cm-1) até 8820 mJ (a 350 V.cm-1). A intensidade do campo elétrico promove a

abertura de poros nas membranas biológicas (Kinosita & Tsong 1977; Neumann et ai., 

1982), altera a viscosidade da estrutura gelatinosa da homogalacturana (Zablackis et ai., 

1995) e afeta as interações iônicas entre as cargas positivas dos resíduos de lisina e 

histidina das extensinas e as cargas negativas do ácido urônico da pectina (Showalter, 

1993; Rieter, 1998) permitindo a migração de macromoléculas através desta estrutura. 

4.2.1.3 Efeito do tampão de eletroporação 

Não foram observadas diferenças estatísticas (P < 0.05) nos explantes 

eletroporados com os tampões I, II e III (Figura 12A). Entretanto, a frequência de 

expiantes transformados foi aparentemente mais elevada nos tampões sem íons cr, 

conforme relatado anteriormente para protoplastos de arroz (Tada et ai., 1990). Os 

tampões sem cloreto (II e III) evitaram a formação do gás tóxico Ch durante a descarga 

elétrica. Um número maior de expiantes foram classificados nas classes de expressão 4 e 

5 quando eletroporados com tampão II (Figura 12B). A presença de Ca
+2 induz
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alterações na viscosidade do gel da pectina e na propriedades reológicas da parede 

celular vegetal (Showalter, 1993; Cosgrove, 1997). 
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Figura 11-Expressão de GUS em tecidos íntegros eletroporados em função da 

intensidade de campo elétrico. (A) Frequência de expiantes GUS positivos, 

(B) Nível de expressão de GUS, avaliado por escala arbitrária de O a 5, sob 

campos elétricos de intensidades crescentes. Condições de eletroporação : 

C= 900 µF, R = 20 n, tampão I, 10 µg de DNA plasmidial circular e 

ausência de tratamento osmótico. As barras indicam se e as letras 

minúsculas, diferenças significativas (P < 0,05). 

4.2.1.4 Influência da forma do DNA 

O DNA linear foi mais eficientemente introduzido em tecidos íntegros de 

Stylosanthes (Figura 13A), como descrito para outras Fabaceae (Akella & Lurquin, 

1993; Dillen et al., 1995). Maiores frequências de transformação empregando DNA 

plasmidial linearizado foram relatadas para bactérias (Rittich & Spanova, 1996), 

leveduras e fungos filamentosos (Kwon-Chung et al. 1998), protoplastos vegetais (Lin et 
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al. 1997) e tecidos intactos (Akella & Lurquin, 1993; Dillen et al. 1995; Lin et al. 1997; 

Sabri et al.1996; Saunders et al. 1995; Xu & Li, 1994). 

A natureza transitória dos poros na membrana e das alterações estruturais na 

parede induzidas por campo elétrico impõem restrições conformacionais às 

macromoléculas a serem introduzidas (Neumann et ai., 1982). 

Macromoléculas movimentam-se mais facilmente através de poros quando estão 

na forma linear, pois estruturas terciárias e quaternárias tornam o seu volume maior 

(Tanaka, 1988) e reduzem a uniformidade de polarização superficial induzida pelo 

campo elétrico (Neumann et ai., 1982; Neumann et ai., 1996). 

Quanto aos níveis de expressão, observou-se um pequeno aumento com o 

emprego de DNA linearizado (Figuras 13B e 13C), porém sem diferença significativa (P 

< O.OS). 

4.2.1.5 Influência do pré-tratamento osmótico 

Não observou-se aumento significativo (P < O.OS) nas frequências de expiantes 

expressando o gene repórter (Figura 14A) mas 0,8 M e  1,6 M de manitol aumentaram o 

número e a intensidade de pontos azuis, avaliados pela escala arbitrária de nível de 

expressão (Figuras 14D e l 4E). Molaridades menores de manitol não provocaram 

alterações na frequência de expiantes expressando o gene repórter tampouco alteraram a 

classe de expressão a que os expiantes foram atribuídos. 



55 

100 100 
Ili (Walbot) D 

80 80 

l 
? 60 ; 60 

(!) 

i 40 i 40 
1'. 

d! d! 

n 20 20 

o o 
n 1 1 n 

r, li Ili. o 2 • 5 

Tampão de eletroporação Nlvel de expressão 

100 100 
l(Fromm) B li (fada) e 

80 80 

l 'i-+ 60 +' 60 
U) 

U) 

ij 

i 40 1 40 

! 20 

n 
= 

;% 

n 
20 

nn e- n o o o 2 3 4 5 o 2 3 4 5 

Nlvel de expressão Nlvel de expressão 

Figura 12 - Expressão de GUS em tecidos íntegros eletroporados em função do tampão 

de eletroporação. (A) Frequência de expiantes GUS positivos. Nível de 

expressão com tampão I (B), II (C) e m (D). Condições de eletroporação:

C=900µ.F, EF=I00 V.cm-1, R=20 fi (tampão I e ill) e R=50 fi (tampão II), 

10 µg de DNA plasmidial circular e ausência de tratamento osmótico. As 

barras indicam se. 
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de tratamento osmótico. As barras indicam se e as letras minúsculas, 

diferenças significativas ( P < 0,05). 



57 

100 
100 

A O M manitol B 

80 80 

?
b, 

b1 
l 

60 
bT 

+ 60 
., • ., 
::, 3 

40 
1: 40 

lii \i 

n
?I. ! r.E-7 
,ll 

1 
1 

20 
20 1 ' e-=- 1 1 

n ! 1 1 C: i 

o 
o 

0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 o 2 3 4 5 

Osmótico (M mannitol) Nível de expressão 

100 100 
0,2 M manitol e 0,8 M manitol D 

80 80 

# 
60 t 60 

rn 

is 

i 40 i 40 li 
?I. ?I. 
,ll -e;;... 

� ,ll 
i� 

20 --'SE-, 20 
1 : 

l i 

o 
2 3 4 5 o 2 3 4 5 

Nlvel de expressão Nível de expressão 

100 

1,6Mm,ntd E 

80 

l 
+ 80 

� .o 
-

.... -· 
20 -

o 2 4 

Nível de expressão 

Figura 14 - Expressão de GUS em tecidos íntegros eletroporados em função do 

tratamento osmótico. (A) Frequência de explantes GUS positivos. Nível de 

expressão para O M manitol (B), 0,2 M manitol (C), 0,8 M manitol e 1,6 M 

manitol. Condiçõe de eletroporação: C=900µF, EF=IOO V.cm·1, R=20 n, 

tampão I e 10 µg de DNA plasmidial circular. As barras indicam se e as 

letras minúsculas, diferenças significativas (P < O.OS). 
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O tratamento osmótico do tecido-alvo foi responsável pelo aumento de 7 a 1 O 

vezes nas taxas de transformação em microrganismos (Armaleo et al. 1990; Shark et al. 

1991) e células vegetais (Nandadeva et al., 1999; Russell et al. 1992; Vain et al. 1993). 

O aumento na distância entre a parede celular e o citoplasma torna as células 

plasmolisadas menos susceptíveis a danos nas organelas e extravasamento de citoplasma 

quando submetidas a um campo elétrico. Este efeito é intenso em células provenientes 

de cultivos em suspensão (Jain et al., 1996; Russell et al., 1992; Vain et al., 1993; Ye et 

al., 1997), entretanto, em tecidos íntegros seu efeito não foi notável. É possível que 

concentrações mais elevadas de osmótico sejam necessárias para que se observe um 

aumento significativo nas frequências de transformação e nos níveis de expressão em 

tecidos intactos. 

Outros carboidratos são frequentemente utilizados como agentes osmóticos para 
/ 

células vegetais (Nandadeva et al., 1999). É necessário que sejam avaliados quanto a 

sua capacidade de induzir aumento nas taxas de transformação devido à plasmólise. 

4.2.2 Protoplastos 

4.2.2.1 Efeito da força elétrica 

A expressão transiente do gene que codifica a proteína fluorescente verde (GFP) 

(Chalfie et al., 1994) foi utilizada na avaliação in vivo da eficiência da transformação de 

protoplastos de S. guianensis por eletroporação. 

A frequência de transformantes aumentou com a aplicação de até 3000 mJ de 

energia no sistema (Figura 15A). Os capacitores com maior capacidade de 

armazenagem de carga (900 e 1000 µF) provocaram maiores frequências de 

transformação (< 50 %) desde 2000 até 4000 mJ de energia (Figura ISA). Os 

capacitores de baixa capacitância ( 400 e 800 µF) causaram a morte de aproximadamente 

70 % dos protoplastos. 
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Níveis máximos de expressão transiente têm sido relatados sob campos elétricos 

que causam redução de mais de 50 % na viabilidade de protoplastos (Fromm et al., 

1985; Hauptmann et al., 1987; Oard et al., 1989). O emprego de capacitores de alta 

retenção de cargas também favorece o aumento do tempo de decaimento exponencial 

dos pulsos (Fromm et al., 1987). 

A capacitância (C) representa a quantidade de carga elétrica (q) que um capacitor 

pode armazenar a uma determinada voltagem aplicada. 

C=q.V 1 

(I) 

O campo elétrico (EF) é dependente da voltagem aplicada e da distância entre os 

eletrodos nas cuvetas de eletroporação ( d). As cargas migram do polo positivo para o 

polo negativo, fazendo com que EF seja uma grandeza vetorial. 

EF = V.d"1 (II) 

Campos elétricos de 250 V.cm·1, provenientes de capacitores de 900 e 1000 µF, 

foram mais eficientes na transformação transiente de protoplastos de S. guianensis 

(Figura 15B). Campos elétricos menos intensos foram ineficientes para promover a 

transformação de mais de 20% dos protoplastos eletroporados (Figura 15B) e 

intensidades maiores de campo causaram danos irreparáveis à membrana plasmática, 

levando a alta incidência de morte celular. 

A aplicação de campos elétricos a membranas biológicas promove a abertura 

temporária de poros em sua estrutura (Kinosita & Tsong, 1977; Neumann et al., 1982). 

As regiões hidrofilicas dos fosfolipídios que compõem as bicamadas do mosaico fluido 

polarizam-se devido ao campo elétrico, levando a um aumento no momento dipolo da 

membrana no sentido do campo elétrico. Isto faz com que haja uma quebra dielétrica 

altamente localizada abrindo poros transientes na estrutura bilipídica (Kinosita & Tsong, 

1977). O aumento do potencial elétrico transmembrana é o mecanismo geral para a 
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abertura de poros temporários para diferentes espécies (Fromm et al., 1985; Kinosita & 

Tsong, 1977). 

A alteração do potencial elétrico capaz de induzir a abertura de poros na 

membrana de protoplastos vegetais está situada entre 200 e 250 mV (Langridge et al., 

1987). Entretanto, campos elétricos intensos e pulsos longos levam à lise celular devido 

à formação de poros irreversíveis, que provocam o extravasamento do conteúdo 

citoplasmático (Shillito & Potrykus, 1987). Forças elétricas com intensidades 2 a 6 

vezes maiores que a do ponto de quebra dielétrica levam à morte celular (Langridge et 

al., 1987). 
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Figura 15 - Expressão de GFP em protoplastos eletroporados em função da força 

elétrica. (A) energia acrescentada ao sistema e (B) intensidade de campo 

elétrico. Condições de eletroporação: tampão I (Fromm et al., 1987), 1 O µg 

de DNA plasmidial circular e R = 20 .n. 
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4.2.2.2 Efeito do tampão de eletroporação 

As frequências de expressão transiente de GFP foram significativamente 

mais elevadas (P< 0,01) quando o tampão II (Tada et ai., 1990) foi empregado (Figura 

17A). A presença de íons cloreto no tampão I (Fromm et ai., 1987) promoveu a 

formação do gás tóxico Ch com o tratamento elétrico, levando à redução na viabilidade 

dos protoplastos eletroporados (Figura 16). O tratamento elétrico no meio II, e em 

menor escala no meio III (Walbot, 1993), foi menos prejudicial (Figura 16). 

O número de protoplastos danificados e/ou mortos após o tratamento elétrico 

também foi menor com a utilização do tampão II (Tada) (Figuras 17 A e 17B). 

Protoplastos incubados com DNA sob as mesmas condições (1 O µg DNA plasmidial 

circular no gelo por 45 min) não apresentaram expressão de GFP (Figura l 7C), ao 

contrário do descrito por Senaratna et al. ( 1991). 

O máximo de expressão transiente de genes repórteres em protoplastos 

eletroporados situa-se entre 12 e 48 horas após o tratamento elétrico (Guerche et ai., 

1987; Sagi et ai., 1994). Entretanto, a frequência de transformação estável é menor do 

que o esperado a partir de ensaios de expressão transiente (Hain et al., 1985; Shillito et 

al., 1985). Provavelmente, protoplastos danificados ainda retêm alguma capacidade de 

expressão dos genes repórteres em períodos de tempo inferiores a 72 horas. Isto foi 

observado nos ensaios de expressão transiente de GFP em protoplastos eletroporados de 

S. guianensis.

Nos sistemas de campo elétrico de onda exponencial, a voltagem decai 

exponencialmente no meio de eletroporação entre os eletrodos e a energia introduzida no 

sistema é função da voltagem inicial aplicada para uma determinada capacidade de 

armazenamento de carga (Neumann et ai., 1982). Neste tipo de circuito, a constante 

temporal ('r) é função da resistência elétrica do circuito (R) e da capacitância (C). 

,- = RC (III)
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Para um determinado capacitor (C), a energia aplicada ao sistema ( E) depende 

diretamente da voltagem inicial (V). 

E = ½CV
2

(IV) 

Assim, considerando-se um determinado capacitor fixo (C = constante) soluções 

de eletroporação com força iônica reduzida oferecem resistência menor ao movimento 

das cargas no circuito e consequentemente, de acordo com a equação I, o tempo de 

decaimento do pulso é maior. Kinosita & Tsong (1977) demonstram que pulsos de 

maior duração promovem maior permeabilidade de membrana devido ao alargamento 

dos poros. Portanto, a eficiência dos tampões II e III de baixa força iônica é 

provavelmente devida à facilidade de alargamento dos poros sob pulsos de longa 

duração e a ausência do gás tóxico Ch no meio. 
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Figura 16-Expressão de GFP em protoplastos eletroporados de S. guianensis. Condições 

de eletroporação: 10 µg de DNA plasmidial circular, campo elétrico de 125 

V.cm-1 em um circuito com capacitar de 400 µF (500 mJ).
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Figura 17 - Expressão transiente de GFP em protoplastos de S. guianensis eletroporados 

(A) tampão II' e (B) tampão I e não eletroporados (C) incubados com 10 µ,g

de DNA plasmidial circular por 45 min no gelo. 



64 

4.2.2.3 Efeito da forma do DNA 

O DNA linear foi significativamente mais eficiente na transformação de 

protoplastos de Stylosanthes (Figura 18). Maiores frequências de transformação 

empregando DNA plasmidial linearizado foram relatadas para bactérias (Rittich & 

Spanova, 1996), leveduras e fungos filamentosos (Kwon-Chung et al. 1998), 

protoplastos vegetais (Ballas et al., 1988; Lin et al. 1997; Negrutuiu et al., 1987; Shillito 

et al., 1985) e tecidos intactos (Akella & Lurquin, 1993; Dillen et al. 1995; .Lin et al. 

1997; Sabri et al.1996; Saunders et al. 1995). 

O DNA plasmidial linearizado apresenta mobilidade maior quando submetido a 

um campo elétrico (Courey & Wang, 1983) devido à torção interna na molécula e à 

ausência de distorções impostas à estrutura da dupla hélice (Drew et al., 1988). 

Macromoléculas movimentam-se mais facilmente através de poros quando estão na 

forma linear, pois estruturas terciárias e quaternárias tornam o seu volume maior 

(Tanaka, 1988) e reduzem a uniformidade de polarização superficial induzida pelo 

campo elétrico (Neumann et al., 1982). Isto pode contribuir para a maior eficiência de 

transformação observada com plasmídios linearizados. Nandadeva et al. (1999) 

demonstram que a estrutura física desnaturada do DNA é mais favorável à 

transformação do que a linearização. Os autores afirmam que isto é provavelmente 

devido à facilidade de transporte de moléculas desnaturadas. Entretanto, alta eficiência 

de transformação tem sido conseguida com plasmídios circulares (Bates et al., 1990; 

Oard et al., 1989; Fromm et al., 1985). 
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Figura 18- Expressão de GFP em protoplastos eletroporados de S. guianensis. Condições 

de eletroporação: 10 µg de DNA plasmidial, tampão I, EF=125 V.cm-
1 

em 

um circuito com capacitor de 400 µF (500 mJ). 

4.3 Transformação genética por biobalística 

Calos organogênicos de S. guianensis cv. Mineirão 30 dias após sua indução 

foram submetidos a 12 experimentos independentes (Tabela 5) de bombardeamento 

empregando o vetor pEA ats:2S (Figura 3). O número de plantas transgénicas obtidas 

(30) dividido pelo número total de calos bombardeados (864) resultou em uma eficiência

de transformação de 3,47 %. 
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Tabela 5. Dados dos experimentos independentes de biobalística empregando calos de 

30 dias de S. guianensis cv. Mineirão e o vetor de transformação pEA ats:2S. 

Os resultados da análise de PCR referem-se a iniciadores específicos para 

amplificação de um fragmento do gene BE2S1. 
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Os transformantes primários (Ro) apresentaram características não-quiméricas 

com relação à expressão do gene repórter (Figura 19). Todos os regenerantes 

apresentaram amplificação por PCR do fragmento de 373 pb com iniciadores específicos 

para o gene BE2S1 de Bertholletia excelsa (Figura 20). 
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A eficiência de transformação obtida foi de 3,47% e pode ser considerada 

elevada quando comparada às frequências próximas de 1 % relatadas para experimentos 

de transformação por biobalística de outras leguminosas como soja (McCabe & 

Christou, 1993) e feijão (Aragão et ai., 1996; Smith et ai., 1992). 

O principal problema apresentado pelo sistema de regeneração na ausência de 

agente seletivo é que permite o crescimento de regenerantes não-transformados, 

reduzindo a eficiência na identificação das plantas transgênicas. Assim, se 

considerarmos a eficiência de transformação como sendo o número de plantas 

transgênicas obtidas (30) dividido pelo número de brotações analisadas (2990), a 

eficiência cai para 1,0%. O grande número de regenerantes reduziu a eficiência de 

detecção dos transgênicos nestas condições. 

A eficiência geral de transformação para Fabaceae tem sido relatada como 

situando-se entre O, 1 a 5,0% (Atkins & Smith, 1996). Embora seja dificil a comparação 

de desempenho entre técnicas distintas de transformação (Potryk:us, 1991 ), o sistema de 

bombardeamento com micropartículas tem sido responsável pelas taxas mais elevadas 

(Christou, 1995). Atkins & Smith (1996) afirmam que a eletroporação de tecidos 

íntegros, alcançando 13 a 25% de expressão transiente de GUS (Chowira et al., 1995; 

Chowira et ai., 1996), é o método mais promissor na transformação de leguminosas. 

Entretanto, não há relatos de obtenção de plantas transformadas com a mesma eficiência. 

A ausência de um sistema eficiente de seleção de transformantes em 

leguminosas, quer devido à sua resistência aos antibióticos empregados (Dekeyser et ai., 

1989) quer devido a seu efeito prejudicial na regeneração (Colby & Meredith, 1990; 

Hoffmann, 1996), contribui para a redução da eficiência de transformação, pois a 

identificação dos regenerantes carregando o transgene torna-se mais dificil. 

A eficiência de transformação em cereais e algumas leguminosas foi 

grandemente aumentada com o emprego de genes de resistência a herbicidas como 

marcadores de seleção (McElroy & Bretetll, 1994; Sarria et ai., 1994; Schroeder et ai., 

1993; Vasil et ai., 1993;). Porém, a preocupação com a transferência horizontal dos 

genes de resistência a antibióticos para microrganismos associados à planta (Kidwell, 

1993; Schlüter et ai., 1995), dos genes de resistência a herbicida para plantas invasoras 
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(Rogers & Parkes, 1995) ou do aumento na pressão de seleção para resistência (Schulz 

et al., 1990) favorece o emprego da regeneração na ausência de agente seletivo. 

4.4 Transformação genética por eletroporação 

Foram realizados quatro experimentos independentes de transformação por 

eletroporação, cada um deles constituído de quatro cubetas. Conforme determinado nos 

experimentos de otimização, foram aplicados campos elétricos de 250 V.cm-1 através da

descarga de um capacitor de 1000 µF a cubetas de 0,4 cm de distância entre os eletrodos 

contendo uma suspensão de 2,0. 106 protoplastos. mL-1 e 10 µg de DNA plasmídial

circular no tampão de eletroporação (Tada et al., 1990). O tempo, expresso como a 

constante de decaimento do pulso, medido pelo equipamento foi,- = 12,5 ± 2,3 ms. 

Tabela 6. Dados dos experimentos independentes de eletroporação empregando 

protoplastos de S. guianensis cv. Mineirão e o vetor de transformação pEA 

ats:2S. Os resultados da análise de PCR referem-se a iniciadores específicos 

para amplificação de um fragmento do gene BE2SI. 
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Figura 19 - Expressão estável de GUS nos Rode S. guianensis cv. Mineirão. (A) 3/1.26, 

(B) 7/2.41 e (C) 3/1.16.
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Figura 20 -Análise por PCR das plantas de S. guia11e11sis transformadas por biobalística 

com o plasmídio pEA ats:2S. As plantas estão indicadas sobre as canaletas, 

S- : S. guia11e11sis não transformado; C- : ausência de DNA molde; C+ :

DNA plasmidial do pEA ats 2S; MW : marcador de peso molecular ( 100 pb 

DNA ladder, GIBCO-BRL). 
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A eficiência de transformação de 36%, considerando-se o número de plantas (18) 

transgênicas obtidas em relação ao número total de regenerantes (50), é considerada 

elevada quando comparada aos valores de O, 1 a 5% obtidos na transformação de 

leguminosas em geral (Atkins & Smith, 1996). 

A transformação direta de protoplastos tem sido progressivamente mais eficiente 

devido ao emprego de eletroporação (Shillito et ai., 1985), ausência de agente seletivo 

(Zhang et ai., 1988); aperfeiçoamento de tampões de eletroporação (Tada et ai., 1990) e 

emprego de DNA linearizado (Lin et ai., 1997; Rodenburg et ai., 1989). Entretanto, 

valores superiores a 25% têm sido raramente encontrados (Zhang et ai., 1988). 

É provável que a alta eficiência observada neste trabalho para S. guianensis seja 

devida a : (i) eficiência da regeneração de plantas completas a partir de protoplastos; (ii) 

ausência de antibiótico como agente seletivo durante a regeneração e (iii) os calos 

derivados de protoplastos serem menos prolíficos que os induzidos por fitormônios, 

facilitando a identificação dos regenerantes transformados. 

Embora tenha sido relatado que a eletroporação seja capaz de estimular a divisão 

celular (Rech et al., 1987), a regeneração de plantas a partir de protoplastos (Chand et 

al., 1988; Ochatt et al., 1988) e a síntese de DNA (Rech et al., 1988b), não se observou 

aumento na capacidade de regeneração em relação ao tempo de cultura de protoplastos 

eletroporados de S. guianensis quando comparada a de protoplastos não-eletroporados 

relatada por Vieira et al.(l 990). 

A ausência de agente seletivo no início de regeneração favorece o aparecimento 

de indivíduos quiméricos (Fromm et al., 1985; Vieira, 1990), pois podem ocorrer fusões 

entre as células transformadas e não transformadas presentes no meio. Características 

quiméricas foram observadas em 22,2% ( 4) das plantas regeneradas. Em Sty/osanthes, 

é possível regenerar plantas completas de brotações laterais com mais de 2 cm de 

comprimento (Domelas et al., 1992). Assim, indivíduos uniformemente transgênicos 

foram obtidos a partir de quimeras. 



Figura 21 - Expressão estável de GUS nos Ro de S. guianensis cv. Mineirão. (A) 8, (B) 

13 e (C) 16. 
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Figura 22 - Análise por PCR das plantas transformadas por eletroporação com o 

plasmídio pEA ats:2S. As plantas estão indicadas sobre as canaletas, S- : S.

g11ia11e11sis não eletroporado incubado com DNA; C- : ausência de DNA 

molde; C+ : DNA plasmidial do pEA ats: 2S; MW marcador de peso 

molecular (100 bp DNA ladder, GIBCO-BRL). 
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4.5 Número e estrutura dos insertos 

Foi detectada pelo menos uma cópia do transgene estavelmente inserida no 

genoma das plantas de S. guianensis transformadas por biobalística (Figura 23) e por 

eletroporação (Figura 24). As plantas não submetidas à transformação não apresentaram 

sinal de hibridização com a sonda correspondente à unidade de transcrição na planta. 

A análise do número de cópias e da complexidade de integração foi realizada 

empregando-se como sonda o fragmento Eco RI de 4,3 kb (Figura 23) que corresponde à 

sequência codificadora do gene BE2Sl e suas sequências regulatórias. O DNA 

genômico dos transformantes primários também foi digerido com Eco RI. 

Todos os transformantes primários parecem carregar múltiplas cópias do gene 

quimérico inserido no genoma, conforme determinado por comparação densitométrica 

(Gel Doe 2000~, Bio Rad) da intensidade do sinal de hibridização. Nos transformantes 

obtidos por eletroporação, a planta 1 7 tem o maior número de cópias ( aproximadamente 

5 por genoma diplóide), enquanto as plantas S, 8, 9 (1), 9 (2) e 16 possuem uma a três 

cópias. As plantas 3/1.16, 3/1.27 e 7/2.36 provenientes do bombardeamento com 

microprojéteis apresentam duas a três cópias do transgene inserido em seu genoma, 

enquanto 3/1.26 provavelmente carrega uma a duas cópias. O sinal mais intenso obtido 

na planta 3/1.27 é provavelmente devido à maior quantidade de DNA aplicada (Figura 

23). O tamanho do genoma de Stylosanthes guianensis foi relatado por Arumuganathan 

& Earle (1991). 

A maioria dos transformantes primários analisados (90%) apresenta mais de uma 

cópia do transgene. A inserção de múltiplas  cópias do transgene é frequentemente 

associada à transformação direta (Matzke & Matzke, 1995a; Matzke & Matzke, 1995b; 

Christou et ai., 1989). 

Os transformantes 16 e 17 provenientes de eletroporação de protoplastos e todos 

os obtidos por biobalística apresentam uma banda de aproximadamente 4,0 kb e outra de 

2,8 kb homólogas ou parcialmente homólogas à sonda. É provável que estes fragmentos 

correspondam a genes endógenos de albuminas de reserva de baixo coeficiente de 

sedimentação, pois estas são altamente conservadas em diferentes espécies (Guerche et 
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al., 1990; Y oule & Huang, 1981; Y oule & Huang, 1978b) e frequentemente fazem 

parte de famílias multigênicas (Krebbers et ai., 1988). O mesmo sinal de 4,0 kb é 

observado na hibridização de DNA genômico de castanheiro do Pará (Bertholletia 

excelsa) com o fragmento de 4,3 kb correspondente ao gene quimérico. 

A integração parcial do vetor de transformação e a fragmentação do DNA 

plasmidial durante do processo de transformação (De Block, 1993) também podem ser 

responsáveis pelo aparecimento destes fragmentos, embora seja menos provável devido 

à sua detecção em B. excelsa. 

Embora considere-se que a via organogênica de regeneração siga um padrão 

multicelular, Christou (1990) e Christou et al. (1989) sugerem que plantas completas 

podem ser derivadas de um única célula transformada que passou por intensiva 

multiplicação celular, resultando em uma população de células uniformemente 

transformadas a partir das quais a organogênese se inicia, explicando a natureza clonai 

dos transformantes primários. Os resultados obtidos por eletroporação de protoplastos e 

por bombardeamento com micropartículas de calos com 30 dias de S. guianensis 

sugerem que as plantas transgênicas obtidas são provenientes de uma única célula 

transformada que posteriormente originou uma população de células a partir das quais o 

processo organogênico foi iniciado. 

A análise molecular e genética da progênie dos regenerantes primários pode 

fornecer mais informações sobre a estrutura dos insertos (Aragão et al., 1996; Christou, 

1995; Yang, 1993). 

A técnica de Southem blot (Southern, 1975) foi utilizada na estimativa do 

número de cópias do transgene inserido e na determinação de sua estrutura por sua 

capacidade de detectar moléculas específicas em amostras biológicas de alta 

complexidade (Memelink et al., 1994) e pelo grande número de informações obtidas, 

dependendo do sítio de restrição da endonuclease empregada. 
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Figura 23 - Análise por Southem blot das plantas transformadas por biobalística. As 

plantas estão indicadas sobre as canaletas, S- : S. guianensis não 

transformado; pEA ats: 2S correspondente a 1 cópia do transgene por 

genoma haplóide de Stylosanthes guianensis; C : Bertholletia excelsa; MW 

: marcador de peso molecular (À. Hind Ili, GIBCO-BRL). 
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Figura 24 - Análise por Southem blot das plantas transformadas por eletroporação. As 

plantas estão indicadas sobre as canaletas, S- : S. guianensis não

transformado; pEA ats: 2S correspondente a � cópia do transgene por 

genoma haplóide de Stylosanthes guianensis; C: Bertholletia excelsa; MW: 

marcador de peso molecular (11,Hindill, GIBCO-BRL). 
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4.6. Expressão do gene BE2S1

4.6.1.Expressão transcricional 

Foram detectados mRNAs específicos do gene BE2Sl em folhas de estilosantes 

transgênicos (Figuras 25 e 26). Em outros órgãos da planta (raízes e caules), não foram 

encontrados níveis detectáveis de RNA correspondente ao transgene inserido. 

O promotor atsl A, usado na construção empregada neste estudo, é derivado do 

promotor regulado pela luz da subunidade menor da enzima ribulose-1,5-bisfosfato 

carboxilase oxigenase de Arabidopsis thaliana (De Almeida et ai., 1989; Dedonder et 

ai., 1993; Herrera-Estrella et ai., 1984; Morelli et ai., 1985). 

É importante que proteínas de interesse sejam expressas sem prejuízo ao 

desenvolvimento das plantas nos sistemas heterólogos (Fhlur & Chua, 1989). Assim, o 

uso de promotores induzidos e específicos evita o desvio de intermediários metabólicos 

para a produção de uma proteína exógena quando esta não é necessária e/ou desejada 

(Benfey & Chua, 1989). 

Em plantas transgênicas com gene repórter dirigido pelo promotor atsl A, 

observou-se que a especificidade por tecido variou entre os transformantes individuais, 

estímulo da expressão pela luz e ausência da resposta de indução típica por fitocromo 

(De Almeida et al., 1989). Nas plantas transgênicas de Stylosanthes, o RNA 

correspondente à albumina 2S da castanha do Pará foi detectado exclusivamente em 

folhas (Figura 25 e 26). As quantidades foram pequenas para plantas provenientes de 

ambos os métodos de transformação, pois os tempos de exposição para a detecção de 

sinal foram muito longos, embora tenha-se utilizado condições intermediárias de 

estringência na hibridização e na lavagem das membranas (Sambrook et ai., 1989). 

A regulação da transcrição gênica pela luz em plantas é mediada por elementos 

regulatórios localizados, em sua maioria, in eis (Terzaghi & Cashmore, 1995). A 

especificidade da resposta conferida (Anderson et ai., 1994; Kehoe et ai., 1994), sua 

localização ubíqua (Menkens et ai., 1995) e sua interação com diversos fatores de 

transcrição (Fuglevand et al., 1996) sugerem que estes elementos sejam compostos, isto 
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é, agregados de sequências cognatas que interagem para regular a expressão gênica 

(Argüello-Astorga & Herrera-Estrella, 1996; Terzaghi & Cashmore, 1995). Chory 

(1997) e Gilmartin et al. (1990) apresentam revisões recentes sobre os efeitos da luz na 

regulação da transcrição em plantas. As vias de transdução de sinais envolvidas são 

complexas e apenas recentemente começaram a ser elucidadas (Wei & Deng, 1999; 

Jarillo & Cashmore, 1998). 

A transcrição e o acúmulo de mRNAs específicos do gene quimérico BE2SI 

podem estar sendo regulados ou modulados pela luz de forma ainda não esclarecida, 

levando aos baixos níveis detectáveis destes transcritos primários. 

4.6.2 Expressão traducional 

Apesar da observação de baixos níveis de transcritos do gene BE2SJ, a albumina 

2S foi detectada nas folhas de todas as plantas transgênicas (Figuras 25 e 26), os teores 

desta proteína foram semelhantes, conforme análise densitométrica (Gel Doe 2000
"'

, Bio 

Rad). 

A quantidade de proteína imunologicamente detectada não teve relação 

perceptível com o número de cópias do transgene, nem com a expressão do gene 

repórter, mantendo-se praticamente constante entre os transformantes individuais 

(Figuras 23 e 24). 

Os peptídeos encontrados em todas as plantas testadas apresentaram o mesmo 

tamanho (� 12 kD) em SDS-PAGE sob condições não redutoras (Ampe et al., 1986; 

Altenbach et al., 1987), onde a ponte dissulfeto, que mantém a subunidade menor de 3 

kD ligada à maior de 9 k.D, não é reduzida (Figura 27). Aparentemente, o 

processamento proteolítico da albumina 2S é semelhante em todos os indivíduos 

testados, pois não foram identificados polipeptídeos de tamanhos diferentes 

imunologicamente relacionados. 
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Figura 25 - Análise por Northern blot das plantas transformadas por eletroporação As

plantas estão indicadas sobre as canaletas, S- : S. guianensis não 

transformado; MW: marcador de peso molecular (RNA marker 0,28-6,58 

kb, Promega). 
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Figura 26 - Análise por Northern blot das plantas transformadas por biobalística . As 

plantas estão indicadas sobre as canaletas, S- : S. guianensis não

transformado; MW : marcador de peso molecular (RNA marker 0,28-6,58 

kb-, Promega). 
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O propeptídeo de 18 kD não foi detectado nestes ensaios, embora uma banda 

mais fraca de maior tamanho tenha sido verificada nos ensaios de fracionamento celular 

(Figura 28). Saalbach et al. (1994) e Saalbach et ai. (1995a) também detectaram apenas 

uma banda de aproximadamente 12 kD em plantas transgênicas de Vicia narbonensis 

expressando a albumina 2S do castanheiro do Pará. 

As proteínas de reserva são transportadas para os corpos protéicos, 

compartimentos subcelulares semelhantes aos vacúolos especializados em 

armazenamento, pela via secretória (Chrispeels, 1985, Herman & Larkins, 1999). É 

importante que as proteínas de reserva expressas em sistemas heterólogos sejam 

corretamente processadas, montadas e direcionadas (Altenbach et al., 1989; De Clerq et 

al., 1990b; De Clerq et al., 1990a) devido aos mecanismos de controle de qualidade 

durante o transporte (Frigerio et al., 1998; Pedrazzini et ai., 1997; Vitale & Denecke, 

1999) e armazenamento (Hoffman et al., 1988). Neste estudo, foram realizados 

experimentos de fracionamento celular para a identificar o compartimento subcelular em 

que as albuminas 2S de Bertholletia excelsa expressas em S. guianensis acumulam-se. 

O sinal de direcionamento da albumina 2S da castanha do Pará está localizado na 

extremidade carboxila, sendo essencial a presença do propeptídeo C-terminal (Saalbach 

et al., 1996). A associação do provável receptor para direcionamento vacuolar BP-80 

(Kirsch et al., 1994) com o sinal da 2S foi observada em ensaios in vivo (Saalbach et al., 

1996). 

Observou-se que aproximadamente 66, 7% do total das albuminas 2S detectadas 

se encontram na fração vacuolar (Figura 28A), enquanto que na fração contendo o 

restante das organelas não foram identificadas proteínas semelhantes. Portanto, há 

indicações de que a quase totalidade da albumina 2S é corretamente processada e 

direcionada em folhas de estilosantes. 

Entretanto, estes resultados não são definitivos pois : (i) a contaminação entre as 

frações foi avaliada sem a utilização de ensaios com enzimas marcadoras (Houri et al., 

1992; Saunders & Gillespie, 1984); (ii) as proteínas provenientes da fração vacuolar e 

secretada foram dialisadas, favorecendo a perda de moléculas pequenas; (iii) apenas três 

plantas foram analisadas. Análises de imunolocalização sob microscopia eletrônica de 
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transmissão podem definir o direcionamento das albuminas 2S para corpos protéicos em 

estilosantes transgênico. 

Os teores de metionina solúvel e protéica e bioensaios avaliando a resposta 

nutricional às plantas transgênicàs podem vir a fornecer mais informações sobre o efeito 

dessa proteína exógena nas plantas de S. guianensis. 
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Figura 27 - SDS- 8 a 18 % PAGE das proteínas totais de folhas de plantas transgênicas 

de S. guianensis. As plantas estão indicadas sobre as canaletas. (E) plantas 

obtidas por eletroporação e (M) por biobalística. S- : S. guianensis não 

transformado; . MW : marcador de peso molecular (SDS-P AGE low range, 

Sigma). 
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Figura 28 - (V) Isolamento de vacúolos de protoplastos de S. guianensis e (G) SDS- 8 a 

18 % PAGE e análise por Westem blot das proteínas intracelulares (fração 

p.), secretadas (fração m) e vacuolares (fração v) das plantas ttansgênicas 1 e 

16 de S. guianensis, S-: S. guianensis não transformado; MW: marcador de 

peso molecular (SDS-P AGE low range, Sigma). 
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Figura 29 - Plantas transgênicas de S. guianensis cv. Mineirão em sala de cultura e casa 

de vegetação. 



5 CONCLUSÕES 

Os estudos realizados neste trabalho permitiram que se chegasse às seguintes 

conclusões 

1) Métodos diretos de transformação genética, nominalmente eletroporação de

protoplastos e biobalística, podem ser empregados para a obtenção de transformantes 

estáveis de S. guianensis cv. Mineirão de forma eficiente e reproduzível. 

2) As condições mais adequadas para a transformação por biobalística incluíram

o uso de: calos de 30 a 45 dias após a indução  como expiantes, pressão de gás hélio de

1200 psi, distância de võo das rnicropartículas de 12, 5 cm e distância entre o gerador de 

onda de choque e a tela de retenção entre 1 O e 20 mm. 

3) A transformação por eletroporação de protoplastos foi mais eficiente com o

emprego de tampão sem íons cloreto, DNA plasmidial linearizado e campo elétrico com 

intensidade de 250 V.cm-1
, descarregado por capacitar de 1000 µF. 

4) A eletroporação de tecidos íntegros é urna técnica promissora para a

transformação genética de S. guianensis cv. Mineirão. O tipo de expiante e a 

intensidade de campo têm efeito decisivo sobre a expressão transiente de genes 

repórteres nos tecidos eletroporados. A forma do DNA, o tipo de tampão de 

eletroporação e pré-tratamento com agentes osmóticos também influem, porém em 

menor extensão. 
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5) O gene quimérico da albumina 2S de Bertholletia excelsa, dirigido pela

sequência promotora da subunidade menor da rubisco atsl A e pela sequência 

terminadora da nopalina sintase de Agrobacterium tumefaciens, pode ser integrado de 

forma estável no genoma de plantas transgênicas de S. guianensis cv. Mineirão. 

6) O gene quimérico da albumina 2S de Bertholletia excelsa, dirigido pela

sequência promotora da subunidade menor da rubisco atsl A e pela sequência 

terminadora da nopalina sintase de Agrobacterium tumefaciens, é expresso ao nível 

transcricional e traducional em plantas transgênicas de S. guianensis cv. Mineirão. 

7) Há indicações que a albumina de reserva 2S de Bertholletia excelsa é

corretamente processada e direcionada para corpos protéicos em S. guianensis. 
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MEIOS DE CULTURA PARA Escherichia coli 

1. Meio LB

-·����������!11POllente.-__ Y�tt:�g=t��f����=����tJijantida'.tle:n�preplt����EL:(g)·.::c;
- --·------- · · · ·  . - - ----- · · · -- - ------ -·- ------- -- - -- - ---······- --- - - - -- - --·-------- ·- - -------··-·---

- --- ------ ··- ---·--------- -- - - - -- - ----------·-----

Triptona 10 

Extrato de levedura 

NaCl 

5 

10 

- completar o volume com água deionizada para l L
- ajustar o pH do meio para 7,5 com NaOH 0,1 N
- autoclavar por 20 minutos a 121 ºC

2. Meio LB sólido

... - -- - ----- AtJ#ntid_afle_p�JiepJlri?<!�t�(g)E:=i��
- - ----------- ··---- ----- ---- - - ---- --

·· ----- ----- ---.--·--- -- --- --- --.-.-

Triptona 10 

5 

10 

16 

Extrato de levedura 

NaCI 

ágar 

- completar o volume com água deionizada para 1 L
- ajustar o pH do meio para 7,5 com NaOH 0,1 N
- autoclavar por 20 minutos a 121 ºC
- esfriar a 45ºC, adicionar o(s) antibióticos necessário(s)
- verter 12 mL por placa de Petri descartável ou 20 mL para placa de vidro
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MEIOS PARA CULTIVO DE PLANTAS IN VITRO 

1. Meio MS (Murashige & Skoog, 1972)

137 

�1����t��fºl_c�ri�--.ti1c_;fJJJ��;t1�1tti-Jfc1f_f�c:;=,�u��ti.fa�ê_f11tJ1�J�1=f 

-�ii_c�Í_l_ii!í-i!�!cfs-J�--_c
;[t'./�::= NHiNO3 1,650

KNO3 1,900 

CaCh.2H2O 

MgSO4.7H2O 

KH2PO4 

H3BÜ3 

MnSO4.4H2O 

CuSO4.5H2O 

KI 

Na2MoO4.2H2O 

C0Ch.6H2O 

• FeSO4.7H2O

Na2EDT A.2H2O

ácido nicotínico 

piridoxina-HCI 

tiamina-HCI 

glicina 

0,440 

0,370 

0,170 

8,600 

6,200 

22,300 

0,025 

0,830

0,250 

0,025 

27,800 

37,300

100,000 

0,500 

0,500 

0,100 

2,000 

3 % (p/v) 
--- - -- -----------------------

�eªt�=-��ffi:ljti_��!�±-:/�;�'¾�� Phytagel (Sigma) 0,18% (p/v) 
-- _ ,,___ --

- #=Q



- preparar soluções-estoque 1 M para cada macronutriente
- preparar soluçãos-estoque 1 O X contendo todos os micronutrientes
- preparar soluções-estoque 1 O X para cada vitamina
- preparar solução-estoque FeEDT A 50 X

dissolver o NazEDTA em um pequeno volume da água deionizada aquecida 
dissolver o FeSO4 em um pequeno volume de água deionizada aquecida 
misturar os dois, completar o volume e deixar agitando para aerar 

- As soluções-estoque devem ser mantidas a 4°C em frascos fechados.
- A solução de FeEDTA deve ser mantida em frasco escuro a 4°C.
- O meio deve ser autoclavado por 20 minutos a 121 ºC.

2. Meio CPW

- Preparo dos estoques

����y\�{g)�I�:�i��i��fr:c �� CaCI2.2H2O 
- ------·-------

.Est�qiie�ll1ffigl� cH.�f��<�c � KH2PÜ4 
----------------······--·- ------.------- ---· --

KN03 
MgSO4.7H2O 
CuSO4.5H2O 
KI 

autoclavar os estoques por 20 minutos a 121 ºC 
após resfriados à temperatura ambiente, armazenar a 4°C 
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7,400 

136,000 
505,000 

1230,000 
0,800 
0,125 
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Preparo do meio 

-����:t®miionen�_:_c�����:����=r=}�-����=--;�����-�
=

-������������!��P!�!ef!���lll� 
-- -

- -- ----------- ---

Estoque A 50 mL 

Estoque B 

Agente tamponante 

Osmótico* 

MÊS 

manitol 

50mL 

0,11% (p/v) 

40g 
--- -- - · - --- - -------·

-

* A quantidade de osmótico é dependente do material com que se trabalha. O valor

fornecido é adequado para Nicotiana tabacum e Stylosanthes guianensis.

autoclavar em alíquotas de 50 mL por 20 min a 121 ºC 

armazenar a temperatura ambiente em fracos fechados 



3. MEIOS PARA CULTIVO DE PROTOPLASTOS

(Kao, 1977) modificado por Gilmour et al. (1989)

- Preparo dos estoques
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:.,�;����
-=
��!ft�g��� .... �...... . ... �•··· . ·····�··.. .. . '�:ci.-·•.�•\::�X:i,çs��.��if�tltláde ����IL5{}(}�!t.�

FeEDTA 

Nl4N03 

KN03 

CaCh.2H20 

MgS04.7H20 

KH2P04 

KCI 

KI 

H3BÜ3 

ZnS04.7H20 

Na2Mo04.2H20 

CuS04.5H20 

C0Ch.6H20 

.. FeS04 .7H20 

Na2EDTA2H20 

piruvato de sódio 

ácido cítrico 

ácido málico 

ácido fumárico 

. .  ----- --------·· -� -·---------·�--

600,000 

1900,000 

600,000 

300,000 

170,000 

300,000 

0,750 

3,000 

10,000 

2,000 

0,250 

0,025 

27,800 

37,300 

5,000 

10,000 

10,000 

10,000 
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c��=0��ii:0�ütegod2j.�--If���I���������,��f�l���;����t��-�=':c.,::'��di���•5lltl�D!_l��� 
·-------· ·-·--·------�---- --- . ----- - --

. :.:-__ 
-
.
-
_ - - -

· 
- .:· __ ·_._. . ------- - ----------�---·-··--- - _: _____ .;:_ ... ..:. ____ _: __ -

- . . . ... 
--
- ----------· _::··-·-·--·-====-:=_--::::=-�=�::.-::-::::=---==

�'1i��--�� �:�. .:: � . � ....... ·::_ _<:= •. -� •.•.•. -. . .•• --�-. �-�:_- � .::_;. ••=•��:=��·��-:-�=
====

--c-.c---c 
frutose 

ribose 

xilose 

manose 

ramnose 

celobiose 

sorbitol 

manitol 

0,125 

0,125 

0,125 

125 +L 

0,125 

0,125 

0,125 

0,125 

-!:tª-1n1��lmgJt:1� ='�t=c,z�st-�I-Irt:;.c:&�1� -•---_·_· :-=�=!:: ��L _. -._:::� -=�• _:········- ··· = -�\ �;=t��r��
inositol 

nicotinamida 

piridoxina 

tiamina 

-- _ _. ·-·-------- -----· ---- ----- -·--··-----------···"" 

. - - - -

pantotenato de cálcio 

ácido _-aminobenzóico 

biotina 

riboflavina 

ácido ascórbico 

vitamina A 

vitamina D3 

vitamina B 12 

100,000 

1,000 

1,000 

1,000 

0,500 

0,010 

0,005 

0,100 

1,000 

0,005 

0,005 

0,010 

- preparar estoques 1 O X concentrados, dividir em alíquotas de 20 mL e

armazenar a -20ºC em frascos escuros.



- Preparo dos meios

-·-· ----�---- ·- -- ------··---------
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-·-- -------------

=�cc=•===Qmip9nenteT��=_
cc

.=--.-. -�-;I�-:!�--· ··-·- ����. -·�= ·�--•-�-��
j
-��:����· utt�!!!��

=

��l�Eiils 
Sais minerais 

Vitaminas 

Água de côco 

Caseína hidrolisada 

FeEDTA 

glicose 

sacarose 

2,4 D 

zeatina 

NAA 

----- -

-���=::�Ê(:)lllllC:.�ilt� .�/- ·· ··· .. ·� ·.-:·. •�-

Sais minerais 

Vitaminas 

Água de côco 

Caseína hidrolisada 

FeEDTA 

glicose 

sacarose 

2,4D 

zeatina 

NAA 

lOX 

lOX 

estoque MS 

. .

20mL 

15 mL 

lOmL 

125 mg 

5mL 

100 g 

250mg 

0,2 mg 

0,5 mg 

1,0 mg 

----- ----------- ----------· - · . --- -- . -- -- - -- --- ------- ---· 

- - ------ --- -- -- -------- ··· ·--- -- --

. . · -- - - - - · - - -

- --- - - - -- .. -- - ---------------

_..;fE=.::�:: =}i;"�;ff_�_.�r�=J1_=���!!�'!�]j��t�t2= 
lOX 

lOX 

estoque MS 

20mL 

15 mL 

lOmL 

125 mg 

5mL 

10 g 

20 g 

0,1 mg 

0,2mg 

1,0mg 
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- ajustar o pH para 5,7 com NaOH 1 N

- esterilizar por filtração (filtro nitrocelulose 0,2 +m) em câmara asséptica,

dividir em alíquotas de 20 mL em frascos pequenos autoclavados e

armazenar a -20°C.

4. ESTOQUES DE FITORREGULADORES

. :���iilHóhnõniô 
--- - -· · ··~------

-- -- - -- --- ·------------ -

2,4-D 

zeatina 

NAA 

BAP 

* Importante :

NaOH 1 N ou etanol 

NaOH 1 N ou etanol 

NaOH 1 N ou etanol 

NaOH lN ou etanol 

- _,.,, . .  - - - - - - - - - - - -- - - - - - ---- - -- - - - - - -- --- ____ ,_ __ _  _ 

•:••··• :•·.�;�?I--'.��11��11Jrªçiº���t()q_t1e1-�t�il" 
- - -- --·· -· - - - - -- - " . ------

1 mg.mL· 

1 mg.mL•l 

1 mg.mL·l 

1 mg.mL•l 

zeatina não suporta autoclavagem. 

esterilizar por filtração (filtro nitrocelulose 0,2 +m) 
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SOLUÇÕES E TAMPÕES PARA ÁCIDOS NUCLÉICOS 

1. SSC 20X

NaCl 

citrato de sódio 

H20 deionizada 

pH = 7,0 

2. SSPE20X

NaCl 

NaH2P04.H20 

Na2EDT A.2H20 

H20 deionizada 

pH= 7,0 

3. TAE50X

Tris base 

ácido acético 

H20 deionizada 

pH = 7,2 

· ·-------------- - -· _ _. ______ _ . . . -"·--·-·--------------- --- --- ---- - - --- - - ---------- -- -- --·-----��-� 

--- - - -- -- - ---- - - - - -

3M 175,3 g 

0,3 M 88, 2 g 

q.s.p. 1000 mL

-- - •••--- -iff'�C-C()ncenfrnçãoFinaf ��== ��º�0�(lua1iJ!êlâdêp/ J .,t§}}jl 
- -- - ---- -------·-· ·- · ·-·-- ·-�-- ---·--------

-· ---·-
. - -·--------- - --··· -

3 M 175,3 g 

200 mM 

20mM 

2M 

2M 

27,6 g 

7, 4 g 
q.s.p. 1000 mL

242g 

57,1 mL 

q.s.p. 1000 mL



4. TBE 20X
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-�==-!�:��:�=���::�ttlf=-:�
=

:?{�=':-�i���ºJ!cin!r•i!f]i'i�ªr;�{=_- ��Qiianmlail�p��1-i:��=�

Tris base 

ácido bórico 

EDTA-N� 

H2O deionizada 

pH = 7,0 

---- - ·- ·-···---- -

5. TE pH 8,0

Tris-HCI 1 M pH 8,0 

EDT A 500 mM pH 8,0 

6. MOPS lOX

MOPS 

Acetato de sódio 

Na2.EDT A.2H2O 

H2O com O, 1 % DEPC 

IM 

IM 

20mM 

l0mM 

lmM 

200mM 

50mM 

l0mM 

121 g 

61,7 g 

7,44 g 

q.s.p. 1000 mL 

1 mL 

200+L 

q.s.p. 100 mL

41,85 g 

6,80 g 

3,72 g 

q.s.p. 1000 mL 

pH = 4,2 (após a mistura dos componentes o pH deve estar próximo deste valor) 



7. Solução de Denhardt 50X

---- ---- -- - - -·-

-· -·--- -------------- --------- -·--.---·-·--------

- -- -- --- ------- -··- ·-· ---------- -----·- ---------- ---- -----·------

- - -- -- ---------- ---- ----- -- -- -------- -- - - - ------- ---------·-····-'" - ·------------- --

B SA 1 % (p/v) 

Ficoll 400 

PVP 

H20 

1 % (p/v) 

1 % (p/v) 

1 g 

1 g 

1 g 

q.s.p. 100 mL

- dividir em alíquotas de até 12 mL e armazenar a-20ºC

8. Tampão da amostra para eletroforese lOX

147 

..... t.E Ç911cenfr:lção.Final .... � Lc :c:'Qila11tidadepElD.••m4�.@

Azul de bromofenol 

Ficoll 400 

EDTA 500 mM pH 8,0 

H20 

---------- - - - -

0,25 % (p/v) 

30 % (p/v) 

1 mM 

- --- - -- - - ---· - -- · ---- - -- -------- -- ---- - -- - --- - - - --------------

25mg 

3g 

20+L 

q.s.p. 10 mL
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SOLUÇÕES E TAMPÕES PARA PROTEÍNAS 

1. PBS lOX

17mM 

1,4 M 

27mM 

2,4 g 

80 g 

2g 

H2O q.s.p. 1000 mL

2. PBST

PBS IX adicionado de 0,05 % (v/v) Tween 20

3. TBS lOX

Tris-HCl 1 M (pH7,5) 

NaCI 

KCI 

50mM 50m.L 

1,4M 

27mM 

80 g 

2g 

H2O q.s.p. 1000 mL

4. TBST

TBS IX adicionado de 0,05 % (v/v) Tween 20

149 



5. Soluções para PAGE

Tampão do gel concentrador (stacking gel)➔ Tris-HCl 1,5 M pH 8,8 

Tampão do gel concentrador (resolving gel) ➔ Tris-HCI 0,5 M pH 6,8 

Solução estoque de acrilamida ➔ 30% (p/v) acrilamida e 0,8% (p/v) bisacrilamida 

Tampão de corrdida 5X ➔ 125 mM Tris base (15,15 g.L
º1) 

0,96 M glicina 

6. Tampão da amostra 2X (para SDS-PAGE)
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�:�������������=-��-:��=l�t�,���������cf[tr�5ifo ![n�-���-��s{l_ü�1.t�!<!!'��-P.{-��-����� 
---�----------.. ------ - - ------- - -- -- --

·
· ·

-- - ------- -- - ----·--· - -·----- - - - ----- - - - - -----·- ·------
---------- ----- -- - -

Tris-HCl 0,5 M pH 6,8 125 mM 2,5 mL 

SDS 20% 4 % (v/v) 2,0mL 

t-mercaptoetanol 10 % (v/v) 1, 0mL 

glicerol 20 % (v/v) 2, 0mL 

azul de bromofenol 0,04% (p/v) 4, 0mg 

H2O q.s.p. 10 mL
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PLANT TRANSFORMATION: 

ADVANCES AND PERSPECTIVES 

Adriana Cristina Alves; Vera Maria Quecini; Maria Lucia Carneiro Vieira* 

Depto. de Genética-ESALQ/USP, C.P. 83, CEP: 13400-970 • Piracicaba, Brasil 

•e-mail: mlcvieir@carpa.ciagri.usp.br 

ABSTRACT: Genetic transformation is a powerful toai for plant breeding and genetical, physiological ar 
biochemical research, consequently it is an extremely dynamic field. Transgenic plants are commonly 
used to complete ar substitute mutants in bàsic research, helping the studies of complex biological 
situations such as pathogenesis process, genome organization, light reception and signal transduction. 
ln 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, screening e 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 transfer -
where exogenous DNA is introduced by a biological 
vector and direct gene transfer - where physícal 
and chemical processes are responsible for DNA 
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introduction. Some of the proposed methods show 
low efficiency and repeatabílity, being scarcely 
u tilized. T hus, basically three methods are

responsible for almost all existing transgenic plants,
namely indirect transformation mediated by
Agrobacterium (i) or direct systems using
electroporatíon (ii) and biolístics (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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et ai. (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 for the 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 sarne cell makes it a 
constraint for higher transformation efficiency. 
Selection markers and reportar genes are frequently 
used to detect transfon;nation sites. 

Although perfectly established, principal 
transformation methods often undergo changes or 
improvements to achieve recalcitrant species 
transformation or higher frequencies. 

Agrobacteriu m-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). ln 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 tha/iana 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-ONA 
transference (Villemont et ai., 1997). ln addition, 
technical improvements in arder to increase 
transformation rates, such as employment of parti ele 
bombardment to provoke microwounding at the 
inoculation site - Agrobiolistics (Bidney et ai., 1992; 
Brasileiro et ai., 1996; Hansen & Chilton, 1996) and 
intracellular microinjection of bacteria into regions 
with regenerative abilities (Escudero et ai., 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). 

lmmediate 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 utilization of a promptly 
identified reporter gene ín eis or in trans provides a 
screening too!. 

The most utilized reporter gene so far is 
uidA, which codes for a monomeric stable enzyme
p-g lucu ronidase (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 virai DNA 
was responsible for reporter gene amplification. 

Alternatively, Chalfie et ai. (1994), Niedz 
et ai. (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 illumination without any additional substrate. The 
principal advantages of this reporter gene compareci 
to the formerly used, namely GUS, is the easiness 
of its visualization. lt needs no extra substrate for 
detection anel, 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 a rare 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). ln addition, if another 
transformation of the sarne 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 effect on non-transformed cells, instead 
inducing a different 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 iptfrom lhe transformed cells 
in explants with an ESP phenotype after 
transformation, since during the transposition 
process the excised element very rarely reintegrates. 
lf 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 e mployed 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). 
l t  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 35S from 
cauliflower mosaic vírus (CaMV}, have been widely 
used as single or double copies. Surprisingly, events 
of  partia! 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 DNA
D NA, DNA-RNA and RNA-RNA homology
dependent interactions (Grierson et ai., 1991; Mol
et ai., 1991; Flavell, 1994; Matzke & Matzke, 1995a;
Matzke & Matzke, 1995b; Meyer, 1996; Stam et ai.,
1997).

Utilization of DNA sequences known as 
"matrix attachment regions" (MAR) or "scaffold 
attachment regions" (SAR) 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 (Spiker & William, 
1996). E limination of repeated sequences in 
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transformation vector construction, selectíon of 
plants with lower copy numbers and moderated 
transcription rates in order to favor RNA turnover 
and the avoidance of multiple copies of the 35S 

prometer 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 alterna tives 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 severa! 
reports employing transgenic plants, and a few 
recent ones are here emphasized: Creté et ai. (1997) 
a nd Scheible et ai.  (1997) have elucidated 
transcription regulatíon and signal transduction 
aspects of nitrogen metabolism in higher plants using 
genetically modified Arabidopsis thaliana, Nicotiana 
plumbag in ifolia 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 (Sonas & Van 
Der Ackerveken, 1997), developmental regulation 
(Silverstone 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 promoter fused to a reporter gene, so 
that induction of the promoter under study is easily 
assessed by reportar 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 
transcriptíon. 

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), ltaly (69), Germany (49), Australia 
( 46), Chile (39), Mexico (38), Spain (30), Japan (25), 
South Africa (22), Sweden (18), Cuba (18) and Russia 
( 11} among many others. The main transgenic teste d 
field crops are maize, ojlseed rape, potato, tomato, 
soybean, cotton and tobacco, and the most frequent 
genetically introduced traits are herbicide tolerance 
(35%), product quality (20%), insect resistance 
(18%), vírus 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). 

ln Brazil, from February to June, 1997, 
severa! companies started freld tests with transgenic 
plants. Company names, plant material and the 
introduced charac ter are listed in TABLE 1 
(Comissão Técnica de Biossegurança - CTNBio, 
1997). Birch (1997) shows an extensive list oi 
commercial transgenic plants worldwide. Besides the 
above mentioned conventional applications, 
genetically modified p lants have also been used in 
phytoremediation (environmental heavy metal 
detoxification ) (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 of 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 (!DOM). When the transforrned potato 
was fed to a mouse rnodel of IDDM, the protein was 
directed to the gut-associated lymphoid tissue, where 
it induced oral toleranc.e, as shown by decreased 
insulitis and suppression of diabetic symptorns. 

The main objective of plant transformation 
is t o  solve agricultura! pr oblems with out 
environmental damage, so that the development of 
"intelligent plants" able to exclusively kill fungus
inlected cells (Strittmatter et ai., 1995), or grow tal ler 
when there is a shortage of light but grow normally 
when there are no surrounding plants (Robson et 
ai., 1996), are the goals oi modem breeding 
programs ali over the world. 

TABLE 1 - Field assays of transgenic plants in Brazil from February to June 1997. 

Company Plant Material 
Zea mays line 
Zea mays hybrids 
Zea mays hybrids 

Character 
Stalk worm tolerance 
Pest contrai 

Sociedade Agrícola Germinal Lida 
Sociedade Agrícola Germinal Lida 
Sociedade Agrícola Germinal Lida 
Monsanto do Brasil Lida 
Monsanto do Brasil Lida 
Copersucar Lida 

Ten Glycine max cultivars 
Pest and herbicide contrai 
Roundup resistance 
Roundup resistance Ten BR and ten US G/ycine max cultivars 

Saccharum sp. hybrids Ammonium glyphosinathe resistance 
Resistance to TSWV Profigen do Brasil Lida Nicotiana tabacum variety 

Hoechst Shering AgrEvo do Brasil Lida Glycine max cultivars 
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ABSTRACT 

Plasmid DNA was introduced and expressed in intact tissues of Stylosanthes 

g,danens;s after electroporation. Leaf, hypocotyl and cotiledonary tissues expressed the 

reporter gene 13-glucuronidase (uid A) as spread stains in discrete areas. Electroporation 

physical parameters had influence on transgene expression and higher leveis were 

achieved with a field strength of 250 V. cm-1 discharged by a 900 µF capacitor in 

chloride-free electroporation medium. Osmotic pretreatment of the explant, the 

employment oflinearized plasmid DNA, the absence of chloride and presence of calcium 

ions also increased transient gene expression. PCR analysis confirmed the transformed 

status of the electroporated Stylosanthes tissues. 

Key words : direct gene transfer, electroporation, forage legume, intact tissue, 

Stylosanthes g,áanem,;s 

Abbreviation : PCR, polymerase chain reaction, dNTP, dideoxynucleotide, GUS, 13-

glucuronidase, CaMV, cauliflower mosaic virus, TBE buffer (TRIS 90 mM, boric acid 

90 mM, EDTA 2 mM) 



TNTRODUCTION 

Genetic transformation through protoplast electroporation has been established 

for many plant species but requires (i) an effective regeneration protocol from protoplast 

to fertile non-chimerical transgenic plants; (ii) development of genotype-specific 

regeneration protocols; (iii) Iong periods of in vitro cultivation which may induce 

genetic and epigenetic alterations; (iv) intense and expertise work. 

Intact cell wall of bacteria and eukaryotic cells is known to be DNA-permeable to 

variable extents (Shimogawara et al., 1998; Lin et al., 1998; Neumann et al., 1996) thus, 

selective permeability lies on the cellular membrane. Electric pulses elevate the 

transmembrane potential promoting pore formation due to increased dipole moment of 

the hydrophilic lipid heads (Kinosita and Tsong, 1977; Neumann et al., 1982). The 

effects of an electric field onto cell walls are still unknown although transgene delivery 

and expression have been described for intact cells of maize (Sabri et ai, 1996; Songstad 

et al., 1993), common beans and other grain legumes (Dillen et al., 1995), rice and wheat 

(Xu and Li, 1994; Dekeyser et al., l 990), cm:vpea (Akella and Lurquin, 1993), alfalfa 

(Senaratna et al., 1991) and sugarbeet (Lindsey and fones, 1987). 

DNA introduction into organized tissues is a promising means to avoid the fore 

mentioned constraints of protoplast electroporation and easily obtain wholly transformed 

plants (Lin et al., 1997). 

ln this article, we describe plasmid DNA introduction and expression into 

organized tissue of Stylosanthes guianensis, a tropical forage legume. Reporter gene 

expression was observed in hypocotyl, cotyledonary and, to a lesser extent, leaf tissues. 

Transgene PCR amplification was achieved in the genomic DNA of the target cells. 



MATERIAL AND METHODS 

Plant Material and Tissue Cultores 

Stylosanthes guianens;.{J cv. Mineirão seeds were kindly provided by CPAC / 

EMBRAP A (Brasília - DF) After surface sterilization (30 sec in ethanol 70%, 15 min in 

calcium hypochloride 2%, abundantly rinsed with autoclaved water), seeds were in vitro 

genninated in half-strength MS medium (Murashige and Skoog, 1962) devoid of growth 

regulators but containing 1.5% sucrose and O. 18% Phytagel (Sigma) solidified. 

Hypocotyls and fully expanded cotyledons were excised frorn 7-8 day old seedlings and 

completely developed leaves frorn 14-15 day old ones. Explants were immediately 

incubated into electroporation buffer or submitted to osmoticum treatment. 

After electrotreatment, the explants were placed on MS3 (MS salts, 3% sucrose, 

O 18% Phytagel ) for 2-3 days Cultures were rnaintained under 16 h light regime (65 �tE 

m-2.s-1) and 25 ºC.

Plasmid 

Transformation vector pCambia 1301 (CAMBIA GPO Box 3200, Canberra ACT 

2601, Australia) carries a selective rnarker gene conferring hygromycin resistance - hpt Tl 

and a reporter gene, 13-glucuronidase (GUS) - 1ád4, both driven by 3SS promoter from 

cauliflower mosaic vinis (CaMV) (Figure 1). The presence of a catalase intron into the 

coding sequence of uid4 rules out the possibility of reporter gene expression in 

transformed endophytic microorganisms. 

Plasmid DNA was transformed into E coli JM 109 cells (Dower et ai., 1988) and 

purified by CsCl method (Sambrook et al., 1989). Supercoiled plasmid DNA was directly 



employed in transformation experiments or linearized through digestion with Eco RI 

(GIBCO BRL). Concentrations of plasmid DNA were spectrophotometrically 

determined at 260 nm and confirmed by 0,8% agarose TBE gel electrophoresis 

(Sambrook et al., 1989). 

Pre-pulse treatments 

The explants were classified according to their size and shape in order to provide 

similar loading of the cuvettes. A cuvette containing ten explants was considered a 

replicate and three replicates were evaluated AJI tested variables, i.e. explant type, 

electric field strength, osmotic treatment, DNA form and buffer types, were 

independently assayed. 

Hypocotyl (H), cotiledonary (C) and leaf (L) tissues were presoaked in 5 mL of 

electroporation buffer supplemented with O, 2, 8 or 16 M mannitol for 20 min at O ºC. 

Previously to pulse, 10 �tg of supercoiled or linear plasmid DNA were added to 

each 800 µL mixture of electroporation buffer and explants. The cuvettes were kept on 

ice for 1 O min before pulse. 

Electroporation conditions 

Commercial Bio Rad rM Gene Pulser TI with Capacitance Extender device was 

employed to detiver 50 to 250 V. cm-1 electric field, by discharging a 900 µF capacitor to 

0.4 cm electrode-gap cuvettes containing 1 O explants in electroporation buffer I (Fromm 

et al., 1987), II (Tada et al., 1990) or III (Walbot, 1993). 

Sample resistance was 20 D (buffer I and IH) and 50 D (buffer Tl) as determined 

by the <levice measurings The time, expressed as pulse decay constant, established by 



interna} settings of the apparatus was -r =RC. Since a constant discharge capacitor was 

employed (C' = 900 µF), pulses imposed energy discharges depending on the voltage (E 

= ½ CV2). 

Reference default conditions featured buffer T (Fromm et ai., 1987), 1 O �tg of 

supercoiled plasmid DNA, no osmotic treatment previous to pulse and 100 V.cm-
1 

discharged by 900 µF capacitor (720 kJ) to cotiledonary, hypocotyl and leaf explants. 

Histochemical GUS assays 

Explants were histochemically analyzed for f3-glucuronidase activity as described 

by Jefferson (1987). Electroporated tissues were longitudinally sliced and vaccum

infiltrated for 5 min with staining buffer containing the chromogenic substrate, 5-bromo-

4-chloro-3-indolyl glucuronide (X-Gluc) (McCabe et ai, 1988) with addition of 20 %

methanol in order to suppress endogenous f3-glucuronidase activity (Kosugi et al., 1990). 

A.:fter 24 hour incubation at 37 ºC, tissue pigrnents were removed by successive washes 

with 80% ethanol and the explants were observed under the stereomicroscope. 

GUS stained areas were visually evaluated and given notes from O to 5 according 

to their size, intensity and frequency per explant. 

Polymerase chain reaction (PCR) analysis 

Specific transgene amplification was carried out to prove that staining was not 

due to residual endogenous B-glucuronidase activity and to confirm the transformed 

status of the tissue. 



internai settings of the apparatus was -r =RC. Since a constant discharge capacitor was 

employed (C = 900 �1F), pulses imposed energy discharges depending on the voltage (E 

=½CV\ 

Reference default conditions featured buffer T (Fromm et ai., 1987), 10 �tg of 

supercoiled plasmid DNA, no osmotic treatment previous to pulse and 100 V.cm·1 

discharged by 900 µF capacitor (720 kJ) to cotiledonary, hypocotyl and leaf explants. 

Histochemical GUS assays 

Explants were histochemically analyzed for S-glucuronidase activity as described 

by Jefferson (1987). Electroporated tissues were longitudinally sliced and vaccum

infiltrated for 5 min with staining buffer containing the chromogenic substrate, 5-bromo-

4-chloro-3-indolyl glucuronide (X-Gluc) (McCabe et ai., 1988) with addition of 20 %

methanol in order to suppress endogenous S-glucuronidase activity (Kosugi et al., 1990). 

After 24 hour incubation at 37 ºC, tissue pigments were removed by successive washes 

with 80% ethanol and the explants were observed under the stereomicroscope. 

GUS stained areas were visually evaluated and given notes from O to 5 according 

to their size, intensity and frequency per explant. 

Polymerase chain reaction (PCR) analysis 

Speci.fic transgene amplification was carried out to prove that staining was not 

due to residual endogenous S-glucuronidase activity and to confinn the transformed 

status of the tissue. 



Seven days after electric treatment, genomic DNA was isolated from randomly 

chosen samples of electroporated or non-electroporated explants as described by 

Edwards et al. (1991). 

Each 25 �tL reaction mixture contained 20 ng of genomic DNA, 1 O mM TRIS

HCI (pH 8.4), 50 mM KCI, 2.0 mM MgCh, 160 �1M of each dNTP, 1.0 U of Taq 

polymerase (GIBCO BRL) and 200 nM of each uidA specific primer (gus 1- CCT GTA 

GAA ACC CCA CA.A. CG and gus 2 e - TGC AGC GCT ACC T AA GGC CG) (Figure 

1), which provide an amplification product of 795 bp. The mixture was overlaid with 

sterile mineral oil and submitted to denaturation (2 min at 95
º
C) followed by 25 cycles of

amplification (1 min at 94ºC, 1 min at 4SºC and 1.5 min at 72ºC) and a final extension (7

min at 72ºC) in thermal cycler (Perkin Elmer Thermus) DN A amplification products

were visualized in ethidium bromide (1 mg / 100 mL) stained 1 .4% agarose TBE gels 

under UV light. 

RESUL TS ANO DISCUSSION 

Eff ect of explant type on transgene expression 

Cotyledons showed the highest leveis of GUS expression independently of the 

employed buffer, DNA form, osmotic treatment and electric field strength, followed by 

hypocotyl-derived explants (Figures 2 and 3A) Expression in the Ieaves was much 

lower, never reaching more than 2 points in the arbitrary scale nor comprising more than 

50% of the assayed explants (Figure 2C, 3A, 3D), although it was possible to detect 

transgene DNA amplification in leaf tissues (Figure 4). 



Transgene specific amplification was accomplished for all tested explants under 

default electroporation conditions but not when explants were incubated in DNA

containing buffer without electric treatment (Figure 4). 

The low leveis of expression in leaves are probably due to the small portion of 

growing areas in fully expanded leaves from 14-15 day old seedlings Most of leaf tissue 

is constituted of non-growing cells with secondary wall, which means that subsequent 

layers have been added to the primary wall present only when cell volume is able to 

increase (Rieter, 1998, Cosgrove, 1997). 

ln higher plants, the cell wall follows the architectural plan found in cell-shaping 

strnctures of fungi, arthropods and animais, i.e., a fibrous material embedded into an 

amorphous matrix (Rieter, 1998). Its fibrous components are cellulose fibrils in a 

complex arrangement (Delmer, 1998; Ha et al., 1998) and hemicellulose and pectin are 

the matrix (Showalter, 1993) Other physical barriers to macromolecules, specially 

important in tropical semi-arid plant leaves like Stylosanthes, are depositions of waxes, 

lignin and the presence of superficial trichames. 

lntensive growing areas such as hypocotvls and cotvledons, have much smaller 
. . 

. 

regions of secondary cell wall (Wojtaszek and Bolwell, 1995; Cosgrove, 1997). 

Optimizing field strength to foreign DNA deliver 

lnitially, cotyledon, hypocotyl and leaf explants were electroporated at 50 V.cm· 1 

to check tissue damage and GUS expression. Low leveis of expression and virtually no 

tissue damage were observed. lncreasing field strengths (50 V.cm· 1 1ncrements) were 

applied up to 350 V.cm·1
, when intense whitening and death were present. 



Fixed discharge capacity was employed (C = 900 �tF) in an RC circuit, thus the 

energy input was correlated to the applied voltage (E = ½ CV2) and ranged from 180 kJ 

(at 50 V.cm-
1
) to 8820 kJ (at 350 V.cm-1). The strength of the electric field promotes 

pore formation in cellular membranes (Kinosita and Tsong 1977; Neumann et al., 1982), 

alters the viscosity of homogalacturan gel-like structure (Zablackis et al., 1995) and 

affects ionic interactions of positvely-charged lysíne and histidine residues from extensins 

to negatively-charged uronic acid from pectin (Showalter, 1993; Rieter, 1998) allowing 

macromolecular migration across these structures 

Long-term and high-energy electric fields cause cell membrane disruption 

(Kinosita and Tsong 1977). Organized tissue death has also been observed under high 

intensity fields (Sabri et al., 1996; Saunders et ai., 1995; Dillen et al., 1995). 

Cotyledonary and hypocotyledonary tissues showed approximately the sarne 

pattems of GUS expression, with the highest values ranging from 150 to 250 V.cm-1 

(Figure 5 A), which are similar to those reported by Dillen et al ( l 995) for bean 

embryonic axes. Dekeyser et aL(l 990) reported that field strengths of 375 V.cm·
1 led to 

tissue death and, consequently, no GUS expression, we obtained similar results at 350 

V.cm- 1 (Figure 5). A strong linear correlation (y = 88.3000 + 0.0442 x, r = 0.9650

where y = frequency of GUS positive explants (% ), x = electric field strength (V.cm-1
) ) 

was observed for all tested explants between 100 to 250 V.cm-1 electric field strengths. 

Leaves have never reached high leveis of reporter gene expression, nor high frequencies 

of transiently transformed explants under the tested conditions (Figure 5B) 



Effect of electroporation buffer on DNA introduction 

No statistical differences (P < O.OS) were observed in explants electroporated 

with buffer I, II and III (Figure 6A). However, frequency of transformed explants was 

apparently increased in chloride-free electroporation buffer, as previously reported in rice 

protoplasts (Tada et al. 1990). Chloride-free buffers II and III avoided the formation of 

toxic Cb gas during electric discharge. A greater number of explants was included in 

expression leveis 4 and 5 when electroporated in buffer II (Figure 6C), which lacks 

chloride ions and has 4 mM Ca
+2

, which is responsible for changes in pectin gel viscosity

and rheological properties ofthe plant cell wall (Showalter, 1993; Cosgrove, 1997). 

Influence of supercoiled and linear plasmid DNA on reporter gene expression 

Linear DNA was most effectively introduced into whole tissue of Stylosanthes 

(Figure 7A), as describe for other Fabaceae (Akella and Lurquin, 1993; Dillen et ai., 

1995). Higher efficiency of transformation employing linearized plasmid DNA has been 

reported for bacteria (Rittich and Spanova, 1996), yeast and filamentous fungi (Kwon

Chung et ai. 1998), plant protoplasts (Lin et al. 1997) and intact tissue (Lin et ai. 1997; 

Sabri et al.1996; Saunders et ai. 1995; Dillen et al. 1995; Aquella and Lurquin, 1993) 

The transient nature of membrane pores and of structural alterations of the cell 

wall induced by electric fields imposes conformational restrictions to the macromolecules 

to be introduced (Neumann et al., 1982). 

There was a slight increase in expression leve] employing linear DNA (Figure 7B 

and 7C) but it was not statiscally significant (P < O.OS). 



Tnfluence of the osmoticum pretreatment on transient GUS expression 

No statistically significant enhancement (P < O.OS) was observed in reporter gene 

expression frequency (Figure 8A) but 0.8 M and 1.6 M mannitol increased the number 

and the intensity of blue spots, as evaluated by the arbitrary scale (Figures 8D and 8E). 

Intermediary osmotic treatments seemed to provoke a slight trend towards higher 

expression leveis (Figures 8B and 8C). 

Osmotic treatment of the target tissue has been reported to mcrease 

transformation rates from 7- to 10-fold in rnicroorganisms (Armaleo et al. 1990; Shark 

et al. 1991) and plant cells (Russell et al. 1992; Vain et al. 1993). The increased 

distance between the cell wall and cytoplasm in plasmolyzed cells makes them less 

susceptible to organelle damage and cytoplasm loss when immersed in an electric field. 

CONCLUSTONS 

We have demonstrated that intact tissue electroporation is an effective means to 

transiently transform Stylosanthes guianen.•,ds, as evaluated by reporter gene expression 

and specific PCR amplification of the transgene. 

Explant type was the most criticai tested variable, since it could lead to virtually 

no transformation, as in leaves, to almost 100 %, as in cotyledons. Transient gene 

expression was highly dependent on the explant type for the other assayed parameters, 

i.e., electric field strength, DNA form, buffer type, osmotic treatment.

Electric field strength had also decisive impact on transformation rates. The best 

results were obtaíned with 150 V.cm-1 ( 1620 kJ) to 250 V.cm-1 ( 4500 kJ). Intense 

electric fields (350 V.cm-1) lead to tissue death and weak electric fields (50 V.cm-
1
) were 

not capable of promoting macromolecular movement across intact plant cell wall. 



Linearized DNA, electroporation buffer lacking chlorine ions and osmotic 

treatment (1.6 M mannitol) were also responsible for increased expression leveis, 

although not as critically as the fore mentioned parameters since they could not 

significantly alter the frequency of GUS expressing explants. 

Calli can be obtained from the employed explants and they can further be induced 

to plant regeneration via organogenesis (Dornelas et al., 1991; Dornelas et al. 1992). 

Thus intact tissue electroporation is a promising means to obtain transgenic plants of 

Stylosanthes g,danem;;s_ 
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Figure 1 : Transformation vector pCambia 1301 express10n cassette and Eco RI

linearized plasmid (11.837 Kb). 

PCR primers are indicated by ► (gusl) and ◄ (gus2). Molecular mass marker 100 bp 

DNA ladder (GTBCO BRL). Arrows indicate cloning direction. Regulatory sequences 

(polyadenilation signals and promoters) are shown as filled segments and coding 

sequences as unfilled ones. S = supercoiled pCambia 1301, MCS = multicloning site, 

NOS= nopaline synthase, lacz a = a sub-unit ofbacterial lactase. 
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Figure 2: GUS expression in electroporated Stylosanthes guianensis tissues. 

(A) cotyledon, (B) hypocotyl, (C) leaf

Bar = 2 mm 



Figure 3 : Effect ofthe explant type on GUS expression. 

(A) Frequency of GUS positive explants.

(B), (C), (D) Distribution of GUS positive cotyledons, hypocotyls and leaves,

respectívely, ín the expression levei arbitrary scale from O to 5.

Standard electroporation conditions were 900 µF capacitor, 100 V.cm·1 electric field

strength, 20 Q sample resistance, electroporation buffer I, 1 O µg of supercoiled plasmid

DN� absence of osmotic treatment. Error bars indicate ± se.
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Figure 4 : Transgene specific PCR amplification in genomic DNA of electroporated 

Stylosanthes guianensis tissue. 

Cotyledon (C), hypocotyl (H) and leaf (L) DNA was isolated from randomly chosen 

samples fi-om two independent experiments (l and TI). Two transgenic Stylosanthes 

guíanensis plants (1 and 8) and plasmid pCambia 1301 DNA (0.5 µg and 1 µg) were 

employed as positive controls and non-electroporated buffer-íncubated tissue (S-) and 

without template (C-) as negative controls. Molecular mass marker is 100 bp DNA 

ladder (GTBCO BRL). 



Figure 5 : Effect of electric field strength on GUS expression. 

(A) Frequency of GUS positive explants

(B)Influence of electric field strength on GUS express10n level m cotyledons,

hypocotyls and leaves as evaluated by arbitrary scale values from O to 5. 

Standard electroporation conditions were 900 µF capacitar, 20 Q sample resistance, 

electroporation buffer I, 1 O µg of supercoiled plasmid DNA, absence of osmotic 

treatment. Error bars indicate ± se . 
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Figure 6 : Effect of electroporation buffer on GUS expression. 

(AO Frequency of GUS positive explants. 

(B), (C), (D) Distribution of GUS positive explants in expression level arbitrary scale 

frorn) to 5 for cotyledons, hypocotyls and leaves, respectively. 

Standard electroporation condítions were 900 µF capacitor, 100 V.cm-1 electric field

strength, 20 Q sample resistance for buffer I and III and 50 Q for buffer II, 1 O µg of 

supercoiled plasrnid DN A, absence of osmotic treatment Error bars indicate ± se. 

Statistical differences are indicated by different letters on the top. 
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Figure 7 : Effect of plasmid DNA form on GUS expression. 

Frequency of GUS positive explants 

(B), (C) Distribution of GUS positive explants on expression levei arbitrary scale from O 

to 5 for supercoiled and linear plasmid DNA, respectively. 

Standard electroporation conditions were 900 µF capacitor, 100 V.cm-
1 electric field 

strength, 20 Q sample resistance, electroporation buffer I, 1 O µg of supercoiled or 

linear plasmid DNA, absence of osmotic treatment. Error bars indicate ± se. Statistical 

differences are indicated by different letters on the top. 
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Figure 8 : Effect of the osmotic treatment on GUS expression. 

(A) Frequency of GUS positive explants

(B), (C), (D), (E) Distribution of GUS positive explants under O, 0.2, 0.8 and 1.6 M 

mannitol as osmoticum, respectively, as evaluated by expression levei arbitrary scale 

from Oto 5. 

Standard electroporation conditions were 900 µF capacitor, 100 V.cm- 1 electric field 

strength, 20 n sample resistance for buffer T and TTT and 50 n for buffer TI, 1 O �tg of 

supercoiled plasmid DNA Error bars indicate ± se Statistical differences are indicated 

by different letters on the top 
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