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RESUMO 

 

Transformação genética de tomate ‘Micro-Tom’ com o gene enhanced disease 

susceptibility 5 (EDS5) isolado de Citrus sinensis 
 

Nos anos recentes, a atividade agrícola da citricultura vem enfrentando grandes 

problemas fitossanitários, principalmente, com relação à viabilidade econômica decorrente do 

controle das doenças. A bactéria Candidatus Liberibacter spp. está associada ao HLB, a 

principal doença que limita a produção das plantas cítricas. Assim, muitos pesquisadores têm 

voltado suas atenções para estudarem e encontrarem genes-alvo na resposta do hospedeiro a 

este patógeno para utilização no melhoramento genético. Nesse sentido, métodos de 

transformação genética das plantas cítricas são essenciais, porém características inerentes à 

espécie limitam seu cultivo in vitro e requerem um maior tempo para crescimento e 

propagação. Com isso, torna-se importante o estudo em plantas modelo, principalmente, para 

seguir protocolos de validação de genes. De acordo com o exposto, o gene EDS5 isolado de 

Citrus sinensis, associado ao mecanismo de Resistência Sistêmica Adquirida (SAR) foi 

superexpresso por meio da transformação genética em tomateiro (Solanum lycopersicum L. 

Micro-Tom). Após o crescimento dos brotos regenerados, foram identificadas as plantas 

positivas por meio de análise de GUS e PCR. Linhagens transgênicas homozigotas foram 

obtidas com avaliação da resistência ao antibiótico canamicina. 

 

Palavras-chave: Citros; HLB; Resistência sistêmica adquirida; Planta modelo 
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ABSTRACT 

 

Genetic transformation of 'Micro-Tom' tomato with enhanced disease susceptibility 5 

gene (EDS5) isolated from Citrus sinensis 

 

In the recent years, the agricultural activity of the citrus industry has been facing big 

phytosanitary problems, mainly with regard to economic viability arising from disease 

control. The bacterium Candidatus Liberibacter spp. is associated with HLB, the main disease 

that limits the production of citrus trees. Thus, many researchers have been returning their 

attentions to study and find target genes in the host response to this pathogen for use in the 

genetic improvement. In this way, methods of genetic transformation of citrus plants are 

essential, but the inherent characteristics of the species border your in vitro cultivation and 

require a longer time for growth and propagation. Therefore, it is important to study of model 

plants, mainly for genetic validation protocols. Thus, the EDS5 gene isolated from Citrus 

sinensis, associated with Systemic Acquired Resistance mechanism (SAR) was overexpressed 

by genetic transformation in tomato (Solanum lycopersicum L. Micro-Tom). After the growth 

of regenerated shoots, positive plants were identified by PCR and GUS analysis. Homozygous 

transgenic lines were obtained with evaluation of resistance to kanamycin. 

 

Keywords: Citrus; HLB; Systemic acquired resistance; Model plant  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O gênero Citrus é originário do continente asiático e, atualmente, seu cultivo ocorre 

em todas as regiões tropicais e subtropicais de todo o mundo (DONADIO; MOURÃO-

FILHO; MOREIRA, 2005). A maioria das espécies que apresentam importância comercial 

são as laranjas, limões, limas e tangerinas (LIU; HEYING; TANUMIHARD, 2012). Dados da 

FAO (2015), atualizados até 2013, mostram que, com mais de 135 milhões de toneladas por 

ano, as frutas cítricas são as mais produzidas em todo o mundo, sendo China, Brasil e Estados 

Unidos os países líderes mundiais na produção dessas frutas. 

A citricultura é considerada uma das atividades mais importantes no agronegócio 

brasileiro. A área colhida está em torno de 802 mil hectares, com produção de mais de 19 

milhões de toneladas de frutas cítricas (FAO, 2015). A produção está concentrada na região 

sudeste, com destaque para o Estado de São Paulo. 

Apesar da importância econômica da citricultura para o país, esta cultura vem 

enfrentando grandes problemas fitossanitários, registrando quedas de produtividade devido à 

presença de diversas pragas e doenças. Entre as doenças mais expressivas, atualmente, cita-se 

o huanglongbing (HLB) que tem causado grande preocupação entre os citricultores, devido à 

sua severidade, rápida disseminação e dificuldade de controle (JOHNSON et al., 2014). No 

Brasil, os agentes associados ao HLB são bactérias gram-negativas restritas do floema, 

Candidatus Liberibacter asiaticus e Candidatus Liberibacter americanus. A primeira espécie é 

dominante, enquanto a segunda tem uma incidência mais baixa (TEIXEIRA et al. 2010). 

Ambas as bactérias são transmitidas pelo psilídeo Diaphorina citri (MAFRA et al., 2013). No 

entanto, o HLB também pode ser transmitido por enxertia de tecidos infectados (LOPES et 

al., 2009). 

Atualmente, nenhum método de controle foi identificado para o HLB (WANG; 

TRIVEDI, 2013). Como alternativa para diminuir os problemas fitossanitários na cultura, 

tem-se utilizado técnicas convencionais de melhoramento genético, com intuito de 

desenvolver cultivares resistentes ao HLB. Porém, em citros, esses métodos esbarram em uma 

série de fatores que envolvem a sua biologia reprodutiva, tais como alta heterozigose, 

apomixia e poliembrionia (MACHADO et al., 2005). Dessa maneira, a transformação 

genética permite a incorporação de genes de resistência em genótipos-elite sem que haja 

necessidade de hibridação (GAMBINO; GRIBALDO, 2012). 

As plantas reagem a um ataque por microorganismos fitopatogênicos, tais como vírus, 

bactérias e fungos por meio de uma série de respostas de defesa induzidas, referidas como 
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resistência sistêmica adquirida (SAR). Esta resposta se dá pela interação gene-gene, em que o 

gene de avirulência do patógeno é reconhecido pelo gene de resistência da planta 

(NAWRATH et al., 2002; SERRANO et al., 2013), desencadeando uma defesa sistêmica da 

planta contra os patógenos através da liberação de ácido salicílico (SA) e subseqüente 

expressão de proteínas de defesa relacionadas à patogênese (Pathogenesis Related – PR) 

(SUN et al., 2011) e fitoalexinas. Dentro do sistema SAR, Nawrath et al. (2002) observaram 

que após a exposição de plantas de Arabidopsis thaliana à inoculação com Pseudomonas 

syringae, ocorreu a transcrição do gene EDS5, que depende funcionalmente dos genes EDS1, 

PAD4 e NDR1, acarretando no aumento de SA. Este fato foi corroborado por Ishihara et al. 

(2008), que, ao observarem a superexpressão do gene EDS5 em Arabidopsis thaliana, 

relataram aumento da resistência das plantas ao vírus do mosaico de tabaco (estirpes CMV 

(Y) e CMV (B2)).  

No entanto, para estudos relacionados à reposta dos genes de resistências dentro do 

genoma das plantas cítricas, existem algumas barreiras, pois, exigem um maior tempo para 

obtenção de plantas por transformação genética, assim como para propagação, e 

consequentemente para inoculação com o patógeno. Desta forma, torna-se importante o 

estudo em plantas modelo, principalmente, para seguir protocolos de validação de genes. O 

tomateiro (Solanum lycopersicum L. Micro-Tom) proposto por Meissner et al. (1997) é 

considerado um modelo genético, devido a algumas características, tais como: porte reduzido; 

ciclo de vida curto (70 a 90 dias); elevada produção de frutos e sementes; e genoma 

sequenciado (THE TOMATO GENOME CONSORTIUM, 2012). 

De acordo com o exposto, o objetivo deste estudo foi a transformação genética de 

plantas modelo de tomateiro (Solanum lycopersicum L. Micro-Tom) com o gene EDS5, 

isolado a partir de Citrus sinensis. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Aspectos gerais da citricultura 

 

Originário do continente asiático, o gênero Citrus pertencente à família Rutaceae, tribo 

Citreae e subtribo Citrinae (SWINGLE; REECE, 1967) predomina nas regiões subtropicais e 

tropicais do mundo, compreendidas entre os paralelos 40º N e 40º S, sendo que as principais 

regiões produtoras estão concentradas em latitudes superiores a 22º N e 22º S (DAVIES; 

ALBRIGO, 1994).   

 Esse gênero é caracterizado por plantas perenes de porte médio, copa em formato 

esférico, ramos angulares e espinhos axilares, com folhas de tamanho médio com ápice 

pontiagudo e base arredondada, flores brancas de tamanho médio, solitárias ou em racimos, 

frutos tipo baga, de formato oval ou esférico e presença de vesículas de suco (LORENZI et al. 

2006; QUEIROZ-VOLTAN; BLUMER, 2005). Como exemplos conhecidos de importância 

comercial, citam-se as cidras (C. medica L.), laranjas azedas (C. aurantium L.), laranjas doces 

(C. sinensis (L.) Osbeck), limas ácidas (C. aurantifolia Swing.), limas doces (C. limettioides 

Tan.), limões (C. limon Burm F.), pomelos (C. paradisi Macf.), tangerina comum (C. 

reticulata Blanco), tangerina ‘Cleopatra’ (C. reshini hort. ex Tanaka), tangerina ‘Sunki’ (C. 

sunki hort. ex Tanaka), toranjas (C. grandis Osbeck), e outras espécies, incluindo híbridos 

naturais (CHAPOT, 1975; DONADIO; MOURÃO FILHO; MOREIRA, 2005; LIU; 

HEYING; TANUMIHARD, 2012).  

Cultivados em mais de 140 países (XU et al., 2013), a produção total global relatada 

atualmente é de mais de 135 milhões de toneladas (FAO, 2015).  Desde 2007, a China se 

tornou o maior produtor mundial de citros, com 33 milhões de toneladas em 2013 devido, 

principalmente, ao incremento na produção de tangerinas. Brasil e Estados Unidos surgem 

como segundo e terceiro maiores produtores de citros, com mais de 19 e 10 milhões de 

toneladas, respectivamente (FAO, 2015). 

As plantas cítricas no Brasil foram introduzidas pelos portugueses no início do século 

XVI, através das expedições colonizadoras. A partir dessa data, sua expansão pelo litoral 

norte foi rápida, e o cultivo se expandiu por todo o país devido às condições propícias para 

seu desenvolvimento (MOREIRA; MOREIRA, 1991). Atualmente, o cultivo de frutas cítricas 

é realizado em todas as regiões brasileiras. 

A atividade agrícola da citricultura permite ao Brasil apresentar maiores níveis de 

competitividade global, se tornando o maior produtor mundial de laranjas doces e o maior 
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exportador de suco de laranja concentrado (INSTITUTO BRASIELIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA - IBGE, 2015). No Brasil, mais de 17 milhões de toneladas de laranjas foram 

produzidos em 2014, com o Estado de São Paulo contribuindo com 72 % da produção 

nacional, com mais de 12 milhões de toneladas (IBGE, 2015). Em relação ao suco 

concentrado, o Brasil é o maior produtor e exportador, sendo que, em 2013, produziu cerca de 

um milhão de toneladas de suco concentrado, totalizando 60% da produção mundial (FAO, 

2015). Além do suco e comercialização de frutas in natura, existem subprodutos da indústria 

de suco como o farelo de polpa, o óleo essencial, o d-limoneno e o terpeno (NEVES et al., 

2010). No que se refere às áreas destinadas para o plantio de laranja doce, o cultivo é 

registrado em todas as regiões em uma área estimada de mais 660 mil hectares, sendo que 

destes, cerca de 450 mil hectares (67%) somente no Estado de São Paulo (IBGE, 2015).  

A cultura dos citros, mesmo com elevada importância econômica para o país em 

termos de geração de divisas, emprego e renda, vem enfrentando grandes problemas como o 

manejo fitossanitário inadequado, principalmente, pela falta de estratégias de controle mais 

efetivas e com relação à viabilidade econômica decorrente do controle das doenças, 

acarretando em redução de produtividade, aumento de custos ao produtor e redução da área 

plantada. (FUKUDA et al., 2010; MACHADO; CRISTOFANI-YALI; BASTIANEL, 2011). 

Entre as doenças mais expressivas, estão a tristeza causada pelo vírus da tristeza dos citros 

(CTV), o cancro cítrico, causado pela bactéria Xanthomonas citri subsp.citri, a clorose 

variegada do citros (CVC), causada pela bactéria Xylella fastidiosa, a gomose, causada por 

patógenos do gênero Phytophthora, e o huanglongbing (HLB) (MATTOS JÚNIOR et al., 

2005), considerada a mais destrutiva doença das plantas cítricas nos últimos anos, associado à 

bactéria Candidatus Liberibacter spp. (NEVES et al., 2010). 

 

2.2 O huanglongbing 

 

Em 1919, o HLB foi relatado pela primeira vez na Ásia, ao sul da China (BOVÉ, 

2006). Nas Américas, o HLB foi constatado em julho de 2004, na cidade de Araraquara, 

Estado de São Paulo, Brasil (COLLETA FILHO et al., 2004) e, desde então, a disseminação 

da doença foi rápida, atingindo mais tarde o Estado da Flórida, EUA, em setembro de 2005 

(NAVA et al., 2007). 

HLB é considerada a doença mais destrutiva das plantas cítricas em todo o mundo. Com 

sua grande capacidade de disseminação, coloca em risco a sustentabilidade do agronegócio 

citrícola em diferentes países (BASSANEZI; MONTESINO; STUCHI, 2009; GONZALEZ; 
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CORCUERA, ETXEBERRI, 2012). De acordo com o FUNDECITRUS (2015), em 2014, só 

no Estado de São Paulo, 4,5 milhões de plantas de laranja foram erradicadas com sintomas da 

doença. 

Os agentes associados ao HLB são bactérias gram-negativas, intracelulares restritas do 

floema, Candidatus Liberibacter asiaticus, Candidatus Liberibacter americanus e Candidatus 

Liberibacter africanus (BOVÉ, 2006; GOTTWALD, 2010). No Brasil, são encontradas as 

primeiras duas espécies, sendo que a primeira espécie é dominante, enquanto a segunda tem 

uma incidência mais baixa (TEIXEIRA et al., 2010). Essas bactérias foram classificadas como 

Candidatus, decorrente da dificuldade de se obter o patógeno em cultura pura e finalizar os 

postulados de Koch (DAVIS et al., 2008; SECHLER et al., 2009). Os vetores naturais deste 

patógeno são duas espécies de psilídeo de ampla distribuição, o psilídeo citrus asiático 

(Diaphorina citri) e do psilídeo citrus africano (Trioza erytreae) (KIM et al., 2009). No 

entanto, o HLB também pode ser transmitido por enxertia de tecidos infectados (LOPES et 

al., 2009). 

Diaphorina citri está situado em áreas de citros em todo o mundo, sendo o principal 

vetor de HLB (HALBERT; NÚÑEZ, 2004). A espécie presente no Brasil, D. citri Kuwayama 

(Hemiptera: Liviidae) apresenta coloração cinza, manchas escuras nas asas, mede de 2 a 3 

mm de comprimento e seu ciclo biológico varia de 15 a 40 dias, sendo que cada fêmea 

deposita aproximadamente 800 ovos (INOUE et al., 2009; PARRA et al., 2010). O psilídeo 

tem preferência por brotações novas. Ninfas infectadas podem transmitir o patógeno mesmo 

após a ecdise para a fase adulta (INOUE et al., 2009). 

A colonização pela bactéria induz o aumento da expressão dos genes envolvidos com a 

síntese de proteína PP2 e calose. Esses produtos se depositam nas extremidades das células do 

floema, as placas de perfuração, e assim impedem o transporte de fotoassimilados para órgãos 

drenos, tais como flor, frutos, folhas jovens e sistema radicular. Com a interrupção do fluxo 

de fotoassimilados, ocorre o acúmulo de amido nos cloroplastos, o que danifica o aparato 

fotossintético, resultando na clorose localizada, o que caracteriza o mosqueamento das folhas 

(ACHOR et al., 2010; KIM et al., 2009). Ainda, os sintomas típicos de árvores infectadas 

incluem uma aparência amarelada pálida em geral, os brotos são raquíticos, e os ramos 

morrem gradualmente à medida que a doença progride. Os frutos são pequenos e desiguais, 

com má coloração e sementes abortadas (BASSANEZI; MONTESINO; STUCHI, 2009; 

BOVÉ, 2006; WANG; TRIVEDI, 2013). 

Um agravante do HLB é que esses sintomas demoram a se manifestar, e podem ocorrer 

em conjunto, ou não, tornando difícil a identificação de plantas contaminadas (BOVÉ, 2006; 
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KIM et al., 2009). A confirmação da presença da bactéria em plantas sintomáticas além dos 

sintomas característicos pode ser realizada pelo uso de microscopia eletrônica (BOVÉ, 2006) 

ou por meio de técnicas moleculares, sendo o mais comum o uso da PCR (COLETTA 

FILHO; CARLOS, 2010) utilizando-se primers específicos de cada espécie de bactéria 

(JAGOUEIX; BOVE; GARNIER, 1994). 

Alguns autores relatam a ocorrência de resposta diferencial de diversos genótipos 

quanto ao HLB. Folimonova et al. (2009) verificaram experimentalmente que laranja 

‘Valência’ e pomelo ‘Duncan’ (C. paradisi MacFadyen) foram muito sensíveis à inoculação, 

manifestando de forma intensa os principais sintomas de HLB. No entanto, em plantas de 

trifoliata (Poncirus trifoliata), as bactérias associadas ao HLB se desenvolveram em seus 

tecidos, mas não ocorreu manifestação de sintomas (LARANJEIRA et al., 2005). Albrecht e 

Bowman (2011) comparando plantas de P. trifoliata e tangerina Cleópatra (C. reticulata 

Blanco) expressando sintomas de HLB, também verificaram uma tolerância de P. trifoliata e 

seus híbridos. 

Uma vez infectadas, árvores maduras se tornam improdutivas e podem morrer por volta 

de cinco a oito anos. As árvores jovens podem morrer dentro de um a dois anos e, portanto, 

não podem sobreviver tempo suficiente para se tornarem produtivas (KNAPP et al.,2006). De 

acordo com Belasque Jr. et al.(2009), pomares em diferentes regiões do mundo podem se 

tornar economicamente inviáveis, 10 anos após detecção de plantas sintomáticas. 

Atualmente, nenhum método de controle foi identificado para manejo do HLB 

(WANG; TRIVEDI, 2013). Portanto, as estratégias atuais de prevenção sugeridas para 

diminuição da infecção de HBL são detecção de árvores sintomáticas e sua remoção 

subsequente, produção de mudas livres de patógenos, controle de vetores via tratamentos de 

pesticidas químicos (BELASQUE Jr. et al., 2010; GRAFTON-CARDWELL; STELINSKI; 

STANSLY, 2013; HALL et al.,2013). 

Devido à alta capacidade de infecção da doença, o difícil manejo do seu vetor, a 

ausência de resistência genética em espécies do gênero Citrus e os grandes custos no manejo 

do HLB, muitos pesquisadores têm voltado suas atenções para estudarem e encontrarem 

genes-alvo na resposta do hospedeiro aos patógenos para utilização no melhoramento 

genético (MOURÃO FILHO; STIPP; MENDES, 2010; ZHENG; ZHAO, 2013). 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
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2.3 Transformação genética 

 

A manipulação do genoma da planta por introdução externa de genes tornou-se 

ferramenta central em biologia vegetal (SHARMA et al., 2009). Nos últimos anos, os métodos 

de transformação genética foram aplicados em programas de melhoramento genético de citros 

e parecem ter grande potencial como alternativa aos métodos tradicionais, pois, permitem a 

incorporação de características selecionadas em um genótipo elite sem alterar a base genética, 

além de evitar a alta heterozigosidade e auto-incompatibilidade (LI et al., 2003).  

A transformação genética pode ser realizada através do uso de estratégias por 

bombardeamento de partículas em células vivas, eletroporação de protoplastos e 

Agrobacterium (BRASILEIRO; CARNEIRO, 1998). Transformações mediadas por 

Agrobacterium apresentam diversas vantagens que incluem a conveniência na manipulação, 

alta eficiência de transformação, baixo número de cópias do fragmento de DNA a ser 

transferido para a planta (ZHENG et al., 2009). 

Agrobacterium tumefaciens são bactérias de solo, gram-negativas, pertencentes à 

família das Rhizobiaceae, que causam a doença galha da coroa, caracterizada por um 

crescimento tumoral nos tecidos entre o tronco e as raízes das plantas (ZAMBRYSKI, 1998). 

Trata-se de um problema significativo em videiras, maçã, pêra, amêndoa, framboesa, nozes e 

castanheiras (MEHROTRA; GOYAL, 2012).  

O início do processo de infecção de uma planta por Agrobacterium se dá quando a 

bactéria reconhece, especificamente, os compostos fenólicos exsudados de células 

danificadas, em decorrência de algum ferimento superficial em seu tecido (LACROIX; 

CITOVSKY, 2013). Esses compostos incluem acetoseringona, chalconas e derivados do ácido 

cinâmico (STACHEL et al., 1985). 

A capacidade da Agrobacterium em infectar plantas hospedeiras está associada à 

presença do plasmídeo Ti (“tumor inducing”). Os compostos fenólicos exsudados pela planta 

irão ativar genes que estão localizados em uma região do plasmídeo Ti, chamada de região de 

virulência (região vir) (ZAMBRYSKI, 1998). A região vir é composta pelo conjunto de genes 

responsáveis pela transferência de uma outra região do  plasmídeo Ti da bactéria para o 

núcleo da célula vegetal, denominada T-DNA (do inglês transferred DNA) (BRASILEIRO; 

LACORTE, 2000). O T-DNA de A. tumefaciens contém uma série de genes conhecidos como 

oncogenes, que codificam enzimas envolvidas na via de biossíntese de hormônios vegetais 

(citocininas e auxinas), e genes que codificam enzimas responsáveis pela síntese de opinas 

(aminoácidos ou carboidratos modificados) (ANDRADE; SARTORETTO; BRASILEIRO, 
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2003). Após o processe de transferência do T-DNA, ele é integrado no genoma da planta, e 

passa ser expresso de forma estável (ROMEIRO et al., 2007). 

Como resultado do processo infeccioso, as células transformadas pelo T-DNA, passam 

a se dividir sem controle devido à produção dos hormônios vegetais e com isso causam o 

tumor. Ao mesmo tempo produzem opinas que vão sendo utilizadas pela bactéria, formando 

um nicho extremamente favorável a Agrobacterium (BRASILEIRO; LACORTE, 2000). 

A demonstração de que a formação da galha é devida à transferência da informação 

genética da bactéria para a célula vegetal acarretaram em pesquisas utilizando esse sistema 

natural na transformação genética de plantas. 

Segundo Brasileiro e Lacorte (2000), a preparação de uma linhagem de Agrobacterium 

para ser utilizada como vetor na transformação de plantas inclui três etapas distintas. Em uma 

primeira etapa, é necessário obter as linhagens desarmadas. Para isso, os genes presentes no 

T-DNA, exceto as regiões flanqueadoras, denominadas de bordas direitas e esquerdas, são 

eliminadas. Numa segunda etapa, é preciso construir um vetor contendo no seu T-DNA os 

genes de interesse. Por causa do seu tamanho, o plasmídeo Ti não pode ser manipulado 

diretamente. Desta forma, plasmídeos menores, denominados de vetores binários, contendo as 

extremidades do T-DNA, foram desenvolvidos especialmente para inserção de genes de 

interesse. Também são incluídos no vetor binário, genes marcadores de seleção, os quais 

conferem às células transformadas resistência a determinados agentes seletivos, tais como 

antibióticos, permitindo a seleção de células que contém o trasgene (SARTORETTO; 

SALDANHA; CORDER, 2008). Um exemplo de gene de seleção é nptII, que codifica a 

enzima Neomicina Fosfotransferase tipo II (NPTII), conferindo resistência ao antibiótico 

canamicina (PEÑA et al., 2005). Somados aos genes de seleção, genes repórteres ou 

marcadores são também utilizados. Os genes repórteres permitem selecionar os brotos 

transformados dos demais, sendo que o mais utilizado é o gene uidA ou gus, que codifica a 

enzima ß-Glucuronidase (GUS), que, ao ser expresso, é facilmente detectável por análise 

histoquímica com o X-GLUC (5-bromo-4cloro-3-idolil glucuronida) (CERVERA, 2005). Em 

uma última etapa, o vetor binário deverá ser transferido para a linhagem desarmada de 

Agrobacterium, o que pode ser feito por métodos de conjugação triparental, eletroporação ou 

choque térmico (BRASILEIRO; CARNEIRO, 1998). 

Uma vez inserido o vetor binário na Agrobacterium, o sucesso na obtenção de plantas 

transgênicas envolve dois processos independentes: introdução do DNA de interesse no 

genoma da planta e a regeneração das células transgênicas em uma planta completa 

geneticamente transformada, por cultura de tecidos vegetais (SINGH; RAJAM, 2009). 
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 As primeiras plantas transgênicas transformadas geneticamente via Agrobacterium, 

foram relatadas em 1983, em que plantas de tabaco ao expressarem o gene nptII, 

apresentaram resistência ao antibiótico canamicina (HERRERA-ESTRELLA et al., 1983). 

Posteriormente, foram introduzidos diversos genes que determinam alguma característica de 

interesse agronômico, em diferentes espécies vegetais por transformação genética via 

Agrobacterium (GUIMARÃES; LACORTE; BRASILEIRO, 2003). Diversos grupos de 

pesquisa na área de biotecnologia de citros tentam obter plantas transgênicas resistentes a 

diferentes doenças, introduzindo diversos genes. Destacam-se aqueles que codificam 

proteínas relacionadas à patogênese; que estimulam o sistema de defesa das plantas; 

relacionados à resistência derivada do patógeno; que codificam moléculas elicitoras de 

respostas de defesa nas plantas ou de avirulência derivados do próprio patógeno; que 

codificam peptídeos antimicrobianos e genes do próprio genoma do patógeno (GER et al., 

2001; MOURÃO FILHO; STIPP; MENDES, 2010).   

São exemplos dessa estratégia plantas de C. paradisi e C. sinensis contendo o gene 

NPR1 clonado de Arabidopsis para resistência ao cancro cítrico (ZHANG et al., 2010); 

plantas de laranjas ‘Newhall’ e ‘Jincheng’ expressando os genes que codificam os peptídeos 

antibacterianos shiva A e cecropina B, também apresentaram uma maior resistência à doença 

do cancro cítrico (HE et al., 2011); eventos transgênicos de laranja doce e C. paradisi Macf. 

cv. Duncan para resistência ao CTV, com diferentes construções gênicas pCTV-CP, pCTV-

SC, pCTV-dsCP e CTV-Rdrp (CEVIK; LEE; NIBLETT, 2006; MUNIZ et al., 2012); plantas 

de laranja ‘Hamlin’ e ‘Valência’ transformadas com uma construção de um fragmento do 

gene da V-ATPase-A, visando controle de D. citri (SILVA, 2013); laranja ‘Pera’, ‘Natal’, 

‘Hamlin’ e ‘Valência’ expressando o gene atacina A (attA), para resistência a C. Liberibacter 

spp. (OLIVEIRA, 2014; TAVANO, 2013).  

 

2.4 Resistência sistêmica adquirida 

 

A resistência de um hospedeiro a um patógeno (bactérias, fungos, vírus e nematóides) 

é definida como a capacidade da planta em atrasar ou evitar a entrada e/ou a subsequente 

atividade de um agente invasor em seus tecidos (SCHENK et al., 2000). 

As plantas apresentam diversos mecanismos de defesa contra o ataque de patógenos, 

que atuam de maneira dinâmica e coordenada no momento e local apropriados e com a 

magnitude adequada (PASCHOLATI, 2011). Estes mecanismos incluem barreiras estruturais 

e bioquímicas que são divididos em pré-formados (defesas constitutivas ou passivas) e pós-
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formados (defesas induzíveis ou ativas), sendo que os últimos é que se mostram de interesse 

dentro do fenômeno da indução de resistência (GUEST; BROWN, 1997). Os mecanismos 

estruturais atuam como barreiras físicas que impedem a entrada e a dispersão do agente 

invasor nos tecidos vegetais, enquanto os bioquímicos englobam substâncias capazes de inibir 

o desenvolvimento do patógeno, e estabelecem condições adversas para a sobrevivência nos 

tecidos do hospedeiro (FREEMAN; BEATTIE, 2008; HEMATY; CHERK; SOMERVILLE, 

2009). Dentre os pré-formados estruturais, destacam-se presença de cutícula, formação de 

tricomas, modificações da forma dos estômatos e de fibra/vasos condutores, acúmulo de 

lignina, cálcio e silício na parede celular (HEATH, 2000; HEMATY; CHERK; 

SOMERVILLE, 2009). As barreiras bioquímicas incluem fenóis, alcalóides glicosídicos, 

lactonas insaturadas, glicosídeos fenólicos e cianogênicos, fitotoxinas, inibidores protéicos. 

Nos pós-formados estruturais pode ocorrer formação de papilas, halos, tiloses em vasos, 

acúmulo de minerais no sítio de infecção, formação de camadas de cortiça e deposição de 

gomas. Entre os mecanismos de defesa pós-formados bioquímicos, destacam-se as 

fitoalexinas, proteínas relacionadas à patogênese (PRPs, Pathogenesis-Related proteins), 

formação de espécies ativas de oxigênio (ROS) e resposta de hipersensibilidade (HR) 

(FRITIG; HEITZ; LEGRAND, 1998; PASCHOLATI, 2011). 

A resistência induzida foi observada inicialmente em 1933 por Chester, o qual 

verificou que plantas suscetíveis podiam adquirir resistência contra doenças após uma 

infecção causada por patógenos ou com o tratamento com formas atenuadas de agentes 

patogênicos (LUCAS, 1999). A partir deste trabalho inicial, pesquisas com indução de 

resistência foram surgindo e se desenvolvendo pelo mundo, com as mais diversas culturas, 

como batata (CHERIF et al. 1992; YU et al., 1997), tomate (HALFELD-VIEIRA et al., 2006; 

ARAUJO; MENEZES, 2009) e trigo (FRANZENER et al., 2003). No Brasil, os primeiros 

estudos foram desenvolvidos com cafeeiros em 1970, contra Hemileia vastatrix, com o uso de 

Saccharomyces cerevisiae, Bacillus thuringiensis e uredosporos inativados de H. vastatrix 

(BONALDO et al., 2005). 

Para a ativação dessas respostas induzidas de defesa em plantas, Campos et al. (2010) 

relataram que ocorrem três importantes fases, e que essas podem ser identificadas como: 

reconhecimento entre a planta e o patógeno, transdução de sinal e tradução de sinal. Na 

primeira fase ocorre a percepção de patógenos pelas plantas, que envolve o reconhecimento 

de um indutor por receptores celulares levando à iniciação de respostas de defesa 

(CAVALLARI, 2010). O indutor pode ser um patógeno avirulento, ou parte de um patógeno, 

como uma glicoproteína (COSTET et al., 1999; DURRANT; DONG, 2004). A fim de 
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explicar a interação e especificidade entre o hospedeiro e o patógeno, H. H. Flor em uma série 

de experimentos iniciados em 1942, propôs o modelo ‘gene a gene’, o qual postula que para 

cada gene do agente patogênico existe um gene de resistência correspondente na planta 

hospedeira (CAMARGO, 2011). Avanços na pesquisa sobre a interação planta-patógeno 

desde a hipótese de Flor têm permitido a realização de mecanismos co-evolucionários entre 

plantas e seus patógenos que envolvem muitas interações no nível molecular. Interações 

específicas são agora reconhecidas como sendo interações diretas ou indiretas entre genes de 

resistência codificados pelas plantas (R) e genes de avirulência codificados pelos patógenos 

(AVr) (HUTCHESON, 1998). Um exemplo desse tipo de interação R/AVr direta foi 

observada durante a infecção bacteriana demonstrada pela ligação entre a proteína quinase Pto 

de tomate e o indutor AvrPto de Pseudomonas syringae (TANG et al., 1996). 

Após o reconhecimento genético entre a planta e o patógeno, a segunda fase da 

transdução de sinal se inicia, onde ocorre a transmissão, de forma direta ou indireta, deste 

sinal para o sítio de ação dentro da célula (RODRIGUES, 2011). Para isso, ocorre uma série 

de alterações. Silva (2002) cita o fluxo de íons através da membrana celular; alterações dos 

estados de fosforilação; rearranjo de estruturas intracelulares; produção de espécies reativas 

de oxigênio; e uma cascata de sinalizações via quinase. A amplificação desses sinais se dá por 

fitohormônios como ácido salicílico (SA), ácido jasmônico (JA) e o etileno (ET) resultando 

na ativação de fatores de transcrição de genes de defesa e, subsequentemente, na resistência 

sistêmica adquirida (SAR - Systemic Acquired Resistance) que tem o SA como o principal 

sinalizador (MÉTRAUX, 2001) ou resistência sistêmica induzida (ISR – Induced Systemic 

Resistance) cujos principais sinalizadores são JA e ET (LOON; BAKKER; PIETERSE, 

1998).  

O fenômeno de resistência sistêmica adquirida (SAR) foi conceituado como sendo a 

ativação de um estado de resistência contra doenças, induzido sistemicamente em plantas pela 

infecção localizada por fitopatógenos ou em resposta ao tratamento com diferentes agentes 

bióticos ou abióticos (HAMMERSCHMIDT; MÉTRAUX; VAN LOON, 2001; KUC, 2001). 

Navarre e Mayo (2004) afirmam que com o estabelecimento da SAR, as plantas que resistem 

ao patógeno podem tornar-se resistentes, não somente à subsequente infecção do patógeno 

original, mas à infecção de uma variedade de outros patógenos. 

A SAR foi bastante elucidada em plantas de fumo (SIEGRIST; OROBER; 

BUCHENAUER, 2000; VERNOOIJ et al., 1995; YASUDA et al., 2003) e Arabidopsis (CAO 

et al., 1994; LAWTON et al., 1995; DURRANT; DONG, 2004), e demonstrada também, em 

outras culturas, como batata, tomate, soja, milho, café e citrus (ANFOKA; BUCHENAUER, 
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1997; DUTT; BARTHE; GROSSER, 2010; GAUTAM; STEIN, 2011; GUZZO; 

HARAKAVA; TSAI, 2009; FU; GHABRIAL; KACHROO, 2009; YU et al., 1997). 

O fitohormônio SA é um composto fenólico que desempenha um papel essencial nesta 

via de resposta de defesa (VLOT; DEMPSEY; KLESSIG, 2009). As infecções por patógenos 

biotróficos induzem níveis elevados de SA, que por sua vez, regulam positivamente a SAR. O 

nível endógeno de SA aumentou tanto localmente quanto sistemicamente em plantas de fumo, 

inoculadas com vírus (TMV), o que é consistente com o seu papel como sinalizador na SAR 

(SIEGRIST; OROBER; BUCHENAUER, 2000; YASUDA et al., 2003).  

Plantas disfuncionais para a síntese de SA, ou vias de sinalização deficiente de SA 

apresentam, em geral, uma maior suscetibilidade à infecção patogênica biotróficas e 

hemibiotróficas (GLAZEBROOK, 2001). Em estudos com plantas transgênicas de tabaco que 

expressam o gene NahG de Pseudomonas putida,  responsável pela codificação da enzima 

salicilato hidroxilase (converte SA em catecol), Gaffneyet al. (1993) verificaram que as 

plantas transformadas foram incapazes de acumular SA, comprometendo a SAR. Em 

contraste, os mutantes com níveis elevados de SA, tais como ACD (Accelerated Cell Death) 

(RATE et al., 1999), CPR (Constitutive Expressor of PR genes) (CLARKE et al.,1998), e SSI 

(Supressor of Salicylate Insensitivy of Npr1-5) (SHAH et al., 2001), exibem expressão 

constitutiva de genes SAR. 

Estudos revelaram que as plantas utilizam principalmente duas vias enzimáticas 

distintas para sintetizar SA, a fenilalanina amônia-liase (PAL) e a via isocorismato (IC) 

(DEMPSEY et al., 2011; VLOT; DEMPSEY; KLESSIG, 2009). Ambas as vias requerem 

primeiramente o corismato como metabolito principal, o qual é derivado da via do 

chiquimato. Tem sido demonstrado que a via de IC desempenha um papel central na 

imunidade relacionada com a biossíntese SA em Arabidopsis thaliana, enquanto a produção 

de SA catalisada pela fenilalanina amônia liase (PAL), parece ser uma via de menor 

importância quando as plantas estão sob estresse (CATINOT et al.,2008; WILDERMUTH et 

al., 2001; YAMASAKI, 2013). SA é sintetizado nos cloroplastos na via IC, a partir do 

corismato principalmente pelas enzimas isocorismato sintase (ICS1) codificados por Sid2 e 

isocorismato liase de piruvato (IPL) (WILDERMUTH et al.,2001; FRAGNIÈRE et al., 2011). 

Foi demonstrado que as plantas que possuíam o gene sid2 inativados apresentaram problemas 

na síntese SA e foram incapazes de ativar o SAR (WILDERMUTH et al., 2001). 

Durante os anos mais recentes, os genes que atuam na via de sinalização de SA têm 

sido identificados, entre eles, EDS1 (Enhanced Disease Susceptibility 1), PAD4 (PhytoAlexin 

Deficient 4) e EDS5 (Enhanced Disease Susceptibility 5) que codificam proteínas que 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
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contribuem para a produção SA (FALK et al., 1999; NAWRATH et al., 2002; ZHOU et al., 

1998). Estudos sugerem que logo a partir do reconhecimento de genes AVr por genes R 

citoplasmáticos, EDS1 é provavelmente ativado (WIRTHMUELLER et al., 2007), que recruta 

PAD4 para conduzir o amplificação da resposta de defesa (FEYS et al., 2001; SHAH, 2003). 

A sinalização seguida prossegue através de Sid1 (análogo ao EDS5) (NAWRATH et al., 

2002) e Sid2 (isocorismato sintase), levando a acumulação de SA. 

EDS5 / SID1 localizado na membrana do cloroplasto codifica uma proteína da família 

MATE (multidrug and toxin extrusion) que está envolvido no transporte de SA através das 

membranas para o citoplasma, regulando assim, a acumulação de SA (NAWRATH et al., 

2002; SERRANO et al., 2013; YAMASAKI et al. 2013). Em Arabidopsis, Nawrath et al. 

(2002), após a inoculação com Pseudomonas sryingae, observaram aumento da expressão de 

EDS5 2 horas após a inoculação e que permaneceu induzida por 2 dias. Ishihara et al., (2008) 

ao superexpressarem  o gene EDS5 em Arabdopsis thaliana, verificaram, aumento da 

resistência das plantas ao vírus do mosaico de tabaco, estirpe CMV (Y) e CMV (B2). Além 

disso, a mutação de EDS5 bloqueou o acúmulo de SA e demonstrou reduzida expressão de 

PR-1, tornando as plantas de Arabidopsis mais sensíveis a infecção por agentes patogênicos 

(NAWRATH; MÉTRAUX, 1999). Esta redução do acúmulo de SA em mutantes EDS5 pode 

ser explicada segundo Serrano et al. (2013) por um possível mecanismo de feedback 

autoinibitório ainda em estudo, em que na ausência da proteína transportadora, o SA acumula-

se no cloroplasto e inativa sua própria biossíntese por um feedback negativo. 

Em resposta a acumulação de SA, inicia-se a fase de tradução do sinal, que consiste na 

conversão do sinal em respostas celulares específicas (CÔTÉ et al., 1995), como por exemplo, 

a ativação do gene NPR1 (Nonexpressor of Pathogenesis-related genes)  que codifica as PRP-

s, e a expressão de enzimas regulatórias do processo de produção de fitoalexinas (CAO et al., 

1997; FRITIG; HEITZ; LEGRAND, 1998). 

As PRP-s (Pathogen Ralated Proteins) ou Proteínas Relacionadas à Patogênese 

foram primeiramente descritas no início da década de 70, por Van Loon e Van Kammen 

(1970), como macromoléculas envolvidas em resistência induzida, tendo fumo-TMV como 

patossistema-modelo. Nesse estudo, verificaram que as PRP-s não foram detectadas em folhas 

sadias, mas tinham sua atividade induzida em folhas inoculadas com o vírus (LIU; LI; SHEN, 

1995). 

Hoje, tem-se conhecimento de que as PRP-s são produzidas por muitas plantas, sendo 

detectadas em várias espécies vegetais, incluindo monocotiledôneas e dicotiledôneas 

(DERCKEL, et al., 1999; IRITI; FAORO, 2003; JONGEDIJK et al., 1995; LIU; LI; SHEN, 
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1995; YI; HWANG, 1996). Foram localizadas nos espaços intercelulares, vacúolo, parede 

celular, na epiderme de folhas, mesófilos, células-guarda de estômato, tricomas glandulares, 

idioblastos, vasos condutores e em zonas de abscisão (LOON et al., 1997; VAN LOON; REP; 

PIETERSE, 2006). 

As PRP-s exibem uma diversidade de mecanismos de ação contra os patógenos. Esses 

mecanismos, conforme Edreva (2005) são baseados em função das capacidades de hidrólise, 

permeabilização de membranas, inibição de proteinase, toxidade direta e sinalização no 

processo de defesa ou inibição. As PRP-s foram agrupadas em 17 famílias as quais estão 

numeradas de acordo com a ordem na qual foram descobertas (VAN LOON; REP; 

PIETERSE, 2006; GORJANOVIC, 2009). As mais comumente investigadas são PR-1, PR-2, 

PR-3 e PR-5 (ROMEIRO, 2000). 

As β-1,3-glucanases (PR- 2) e as quitinases (PR-3, PR-4, PR8 e PR-11) possuem 

atividade hidrolítica, quebrando polímeros estruturais presentes nas paredes dos patógenos 

(LOON; STRIEN, 1999). As ß-1,3-glucanases apresentam a capacidade de hidrolisar 

polímero de ß-1,3-glucana, enquanto que as quitinases são proteínas que hidrolisam polímeros 

de quitina. A diferença existente entre as classes de quitinases é a especificidade para com o 

substrato que atuam, bem como suas propriedades físico-químicas (KASPRZEWKA, 2003).  

Em estudo realizado por Cordero, Raventós e San Segundo (1994), ao avaliarem a 

expressão de ß-1,3-glucanases e quitinases em tecidos de plantas de milho inoculadas com 

Fusarium moniliforme, verificaram uma indução coordenada da expressão de uma isoforma 

de ß-1,3-glucanase e três isoformas de quitinases. Segundo Toyota (2011), as ß-1,3-

glucanases e quitinases agem de forma conjunta. Após a infecção do patógeno no hospedeiro, 

os espaços intercelulares do hospedeiro começam secretar ß-1,3-glucanases que começam a 

degradar o tecido da parede celular do patógeno. Os fragmentos liberados pela ação da enzima 

funcionam como exoelicitores, induzindo a síntese de grande quantidade de quitinases e ß-

1,3-glucanases que são acumuladas nos vacúolos. Ao penetrarem no interior da célula, os 

vacúolos são rompidos e ocorre a liberação de grande quantidade dessas enzimas, reprimindo 

a ação dos patógenos. 

As peroxidases são outra importante classe de proteínas relacionadas à patogênese, 

pertencentes à família PR-9. São glicoproteínas secretadas no apoplasto que têm a função 

básica de catalisar a oxidação e a eventual polimerização de álcool hidroxicinâmico em 

presença de peróxido de hidrogênio, originando lignina (HIRAGA et al., 2001). Essas 

enzimas também participam da oxidação de compostos fenólicos acumulados em resposta à 

infecção e na geração de espécies reativas de oxigênio e oxirredução de vários substratos, 
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usando peróxido de hidrogênio (H2O2) (KAWAOKA et al., 2003; SCHWAN-ESTRADA; 

STANGARLIN; PASCHOLATI 2008). Labanca (2002) relatou aumento na atividade de 

peroxidases no patossistema pepino (C. lagenarium), utilizando a levedura S. cerevisiae como 

agente indutor. Way et al. (2001) verificaram que plantas de fumo transgênicas que 

expressavam o gene que codificava uma peroxidase foram mais resistentes a infecções por P. 

parasítica var. nicotianae e Cercospora nicotianae. 

Como visto, além de PRP-s, as plantas também produzem fitoalexinas em resposta ao 

ataque de patógenos. As fitoalexinas são metabólitos secundários, de baixa massa molecular, 

provenientes do metabolismo secundário de planta, que são capazes de impedir ou reduzir a 

atividade de bactérias, fungos, nematóides, plantas e animais (SILVA, 2006). Foram 

determinadas mais de trezentos e cinquenta tipos diferentes de estruturas químicas de 

fitoalexinas, em mais de 31 famílias de vegetais superiores, como benzofurano, cumarina, 

dihidrofenantreno, diterpeno, flavonóide, furanoacetileno, isocumarina, isoflavonóide, 

pterocarpano, sesquiterpeno, stilbeno e triterpeno (PASCHOLATI, 2011). 

As fitoalexinas são ausentes em tecidos sadios e se acumulam após a infecção por 

fungos e bactérias (KUC, 1995; SMITH, 1996). De forma geral, o modo de ação das 

fitoalexinas sobre os agentes patogênicos incluem a granulação citoplasmática, 

desorganização dos conteúdos celulares, ruptura da membrana plasmática e perda de 

eletrólitos e inibição enzimática patogênica (SMITH, 1996). 

 

2.5 Micro-Tom: Planta modelo 

 

As plantas modelo são de grande importância para os estudos fisiológicos e genéticos, 

pois permitem o entendimento dos processos biológicos, a determinação da função gênica e a 

prova de conceito e análise de genes, visando o melhoramento genético nas espécies alvo 

(FERRARI, 2012). Meinke et al. (1998) afirmaram que existe uma correlação positiva entre a 

resposta observada em plantas modelos e a espécie alvo em diversos aspectos. 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.e tabaco (Nicotiana tabacum) têm servido como 

plantas modelo para pesquisas básicas, sendo os principais organismos para estudos de 

processos biológicos fundamentais em plantas (RANJAN; ICHIHASHI; SINHA, 2012; 

SIERRO et al., 2014). Porém, o tomate tem se tornado uma espécie de excelência tanto para 

pesquisas básicas quanto aplicadas em plantas (RANJAN; ICHIHASHI; SINHA, 2012). 

O uso de tomateiro (Lycopersicon esculentum P.Miller) como planta modelo 

(MONTEIRO et al., 2012) possui vantagens em relação ao uso de Arabidopsis e tabaco, a 
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exemplo a diversidade de metabólitos secundários, tecidos que facilitam análises bioquímicas, 

padrão morfogenético, combinado com um genoma relativamente compacto (950 Mb), 

distribuído em 12 cromossomos, coleções ricas de germoplasma e protocolos de 

transformação eficientes (CAMPOS et al., 2010; LIMA et al., 2004; PRATT et al., 1997). No 

entanto, o elevado porte das plantas e o longo ciclo de vida surgem como desvantagens em 

relação ao uso de A. thaliana e tabaco. 

Desse modo, no final da década de 90, o tomateiro Micro-Tom (Solanum lycopersicum 

L. Micro-Tom), desenvolvido para fins ornamentais, foi proposto como modelo genético 

(MEISSNER et al.,1997; SCOTT; HARBAUGH, 1989), por apresentar várias características, 

tais como: ciclo de vida curto, podendo produzir de três a quatro gerações por ano, porte 

reduzido com cerca de 8 cm de altura, capacidade de crescimento em altas densidades (SUN 

et al., 2006) e ter seu genoma sequenciado (THE TOMATO GENOME CONSORTIUM, 

2012).  

A utilização de tomateiro Micro-Tom (MT) como uma planta modelo acelera a 

caracterização de plantas transgênicas superando obstáculos encontrados nas características 

biológicas de espécies perenes arbóreas, que possuem um maior tempo requerido para 

crescimento e propagação (SCOTTON, 2012). Como exemplo, podem ser citadas as plantas 

cítricas, que segundo Meissner et al. (1997), além de serem plantas perenes, apresentam frutos 

tipo baga, assim como o tomate. Sendo assim, o MT mostra-se um aliado nos estudos de 

processos de desenvolvimento vegetal, transformação genética e nas interações planta-

patógeno (ARIE et al., 2007; DAN et al., 2006; QIU et al., 2007). 

MT é suscetível a uma ampla gama de patógenos, pelo menos a duas espécies de 

bactérias (Pseudomonas syringae pv. tomato e Ralstonia solanacearum), quatro fungos 

(Athelia rolfsii, Botrytis cinerea, Oidium sp., Sclerotinia sclerotiorum), e três vírus 

(Cucumber mosaic virus – CMV, Tomato aspermy virus – TAV e Tomato mosaic virus – 

ToMV) (ARIE et al., 2007). Portanto, MT tem demonstrado ser um excelente sistema modelo 

para estudar a resistência de plantas (DAN et al., 2006).  

Chen et al. (2009) obtiveram plantas transgênicas de MT, via Agrobacterium, 

contendo os genes de quitinase do arroz (CHI) e defensina da alfafa (alfAFP) e avaliaram as 

plantas quanto à resistência em B. cinera. Verificaram que as linhagens transgênicas 

apresentaram maior resistência ao patógeno do que as plantas não transgênicas, e os níveis de 

resistência foram relacionados com os níveis de expressão do transgene. Scotton (2012), ao 

estudar plantas transgênicas de tomateiro MT contendo o gene Bax-inhibitor-1 inoculadas 

com M. perniciosa, verificou redução no número de plantas sintomáticas. O mesmo foi 
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observado quando as plantas foram inoculadas com os fungos necrotróficos B. cinerea, S. 

sclerotium, S. rolfsii, sendo que as plantas transgênicas inoculadas apresentaram contenção 

dos sintomas em 40% da área de infectada. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os trabalhos experimentais foram desenvolvidos no Laboratório de Biotecnologia de 

Plantas Hortícolas localizado no Departamento de Produção Vegetal, da Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) da Universidade de São Paulo (USP), em Piracicaba, 

São Paulo.   

 

3.1 Material vegetal 

 

Para os experimentos de transformação genética de plantas modelo, foram utilizados 

tomateiros Solanum lycopersicum (cultivar ‘Micro-Tom’). As sementes foram fornecidas pelo 

Prof. Dr. Lázaro Eustáquio Pereira Peres, do Laboratório de Controle Hormonal e 

Desenvolvimento Vegetal da ESALQ/USP, Piracicaba, SP. 

As plantas de tomate Micro-Tom foram cultivadas em vasos de 0,5 L contendo 

substrato comercial Multiplant 1075 (terra do paraíso) autoclavado, em ambiente protegido 

para a colheita dos frutos. As sementes foram coletadas de frutos maduros, juntamente com a 

polpa e foram mantidas durante 12 horas sob fermentação, em um béquer contendo água e 

fermento biológico liofilizado (Saccharomyces cerevisae, Fermix, São Paulo), para facilitar a 

retirada da mucilagem das sementes. Posteriormente, as sementes foram lavadas em água 

corrente, secas ao ar livre, e colocadas em envelopes de papel alumínio e armazenadas sob 

refrigeração, a 10
◦
C. 

Para utilização, as sementes de MT foram esterilizadas à superfície por agitação em 

hipoclorito de sódio comercial (2,5% de cloro ativo), água 30% (v/v) e duas gotas de 

detergente comercial, por 15 minutos. Em seguida, foram lavadas três vezes em água 

esterilizada. As sementes foram germinadas em frascos contendo meio de cultura MS (Anexo 

A) Murashige e Skoog (1962), com a metade da concentração e 15 g L
-1 

de sacarose. 

Foram incubadas aproximadamente 40 sementes por frasco contendo 30 mL de meio 

de cultura. As culturas foram seladas com filme de cloreto de polivinila (PVC) e incubadas a 

25 ±1
◦
C no escuro, durante quatro dias, seguido por quatro dias sob 16 h de fotoperíodo em 

sala de crescimento. 
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3.2 Construção gênica 

 

 A construção gênica utilizada contém o gene EDS5 (Enhanced Disease 

Susceptibility 5) e foi elaborada pelo grupo da Dra. Juliana de Freitas Astúa 

(EMBRAPA/Mandioca e Fruticultura). O gene EDS5 foi identificado no banco de dados 

USDOE-JGI (phytozome.net) e clonado a partir de Citrus sinensis. O gene EDS5 possui 1647 

pb e foi clonado no vetor pCAMBIA 2301 (Figura 1). Posteriormente, esse vetor binário foi 

inserido na estirpe EHA 105 Agrobacterium tumefaciens para utilização em experimentos de 

transformação genética. 

 

 

Figura 1- Representação esquemática do vetor de expressão pCAMBIA2301/ UBI10::CsEDS5: gene Cseds5, 

dirigido pelo promotor UBI10; nptII: gene que confere resistência a canamicina; 35 S-P: promotor 

constitutivo CaMV35S; UBI10: Ubiquitina 10; OCS: terminador; uidA: gene repórter (GUS); NOS-T: 

terminador; LB: borda esquerda; LR: borda direita 

 

3.3 Transformação genética de tomate Micro-Tom 

 

A metodologia para a transformação genética utilizada foi conforme o protocolo 

descrito por Pino et al. (2010). As colônias de A. tumefaciens, estirpe EHA 105, contendo o 

plasmídeo pCAMBIA 2301 com o gene EDS5 foram cultivadas em placas de Petri contendo 

meio YEP sólido (Anexo A), acrescido dos antibióticos canamicina (100 mg L
-1

) e 

rifampicina (50 mg L
-1

), no período de 3 dias, a 27°C, no escuro. Em seguida, três colônias de 

A. tumefaciens selecionadas foram cultivadas individualmente em erlenmeyers de 250 ml, 

com 50 ml de meio YEP líquido (Anexo A), mais antibióticos canamicina (100 mg L
-1

) e 

rifampicina (50 mg L
-1

), permanecendo sob agitação, a 28 °C, no escuro, por 

aproximadamente 12 horas. Após o crescimento, foi realizada a diluição, em que a suspensão 

bacteriana foi transferida para tubos (Falcon®, 50 ml) e centrifugada a 4.000 rpm, a 15 °C, 

por 15 minutos. Em seguida, o precipitado formado foi ressuspendido em meio MS líquido 

(Anexo A), até a concentração a OD 600 nm, entre 0,2 e 0,3, para ser utilizada na 

transformação genética. 
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Para a transformação genética, foram utilizados cotilédones dos tomateiros 

germinados a partir de oito dias após a semeadura. Os cotilédones foram divididos 

transversalmente em duas ou três peças, retirando-se as extremidades distais. Os explantes 

foram acondicionados com face abaxial para baixo em placas de Petri com meio de cultura 

RIM [meio MS (Anexo A) com 0,4 mM de ANA] e 100 mg L
-1

 de acetoseringona e pH 

ajustado para 5.8. Em seguida, acrescentaram-se 50 µL
-1 

de acetoseringona na suspensão 

baceteriana de Agrobacterium, e após 10 minutos, foi colocada sobre cada explante uma gota 

da suspensão. Após a suspensão bacteriana ser retirada por pipetagem, os cotilédones foram 

secos em folhas de papel de filtro autoclavadas. As placas foram seladas com filme de PVC e 

os explantes foram co-cultivados por 2 dias  a 25 ± 1°C no escuro. 

 Após os dois dias de cultivo, os explantes foram transferidos para placas de Petri com 

o meio SIM [meio MS (Anexo A) com 5 mM
 
de BAP], suplementado com 200 mg L

-1 
de 

timetin e 100 mg L
-1 

de canamicina. Essas placas permaneceram sob fotoperíodo de 16 horas, 

a 25 ± 1 °C por três semanas.   

Após este período, os brotos que apresentaram de 2 a 4 mm foram transferidos para 

frascos contendo 30 ml de meio MS (Anexo A) sem adição de regulador vegetal e 

suplementado com 100 mg L
-1

  de canamicina e 300 mg L
-1

 de timentin por três semanas para 

facilitar o enraizamento. Posteriormente, os brotos foram ainda transferidos para meio MS, 

acrescido de 100 mg L 
-1

 de canamicina, 300 mg L 
-1 

de timentin e 0,4 mM de ANA, durante 3 

semanas até serem enraizados. Os brotos que não enraizaram foram transferidos para novos 

meios, até o enraizamento. 

Os explantes que enraizaram foram transferidos para vasos de polipropileno de 500 

mL, contendo uma mistura de 2:1 (Multiplant 1075 - terra do paraíso e vermiculita média) 

autoclavado. Esses vasos foram cobertos por um saco plástico umedecido em seu interior para 

manutenção de alta umidade relativa. O processo de aclimatização iniciou-se após uma 

semana do transplantio, e consistiu na remoção da cobertura plástica por um período 

aproximado de 15 minutos, ou até ser observada murcha das folhas. Este processo foi repetido 

todos os dias, por aproximadamente 15 dias. A cada dia, o período em que as plantas ficaram 

sem cobertura plástica foi aumentado gradualmente até não apresentarem murchamento das 

folhas após 8 horas. Posteriormente, as plantas aclimatizadas foram transferidas para casa de 

vegetação certificada para o cultivo de plantas transgênicas. Semanalmente as plantas foram 

adubadas com 1g L
-1 

de Peters® (30-10-10). 
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3.3.1 Confirmação da transgenia 

 

A identificação de plantas de MT transformadas foi feita pelo teste β-Glucuronidase 

(GUS) e por análise de reação em cadeia polimerase (PCR). A confirmação da integração do 

DNA exógeno foi realizada por Southern blot.   

 

3.3.1.1 β-Glucuronidase (GUS) 

 

O teste histoquímico de GUS foi realizado segundo a metodologia apresentada por 

Brasileiro e Carneiro (1998). Segmentos de tecido foliar, com aproximadamente 5 mm de 

tamanho, foram coletados e inoculados em solução de X-GLUC (5-bromo-4-cloro-3-indolil 

glucuronida), a 37 °C, em ausência de luz, por 16 h. Após este período, o material foi lavado 

com álcool etílico 70 % para interromper a reação e retirada da clorofila, facilitando a 

visualização da presença da coloração azul no tecido vegetal. 

 

3.3.1.2 Reação em Cadeia Polimerase (PCR) 

 

A extração de DNA foi realizada pelo método CTAB (DOYLE; DOYLE, 1990), em 

folhas recém lançadas das plantas de MT. As análises de PCR foram feitas utilizando o kit 

“GoTaq® Green Master Mix” e os primers: nptII-F (5’GCCGAGAAAGTATCCATCAT 3’) 

e nptII -R (5’AGAAGAACTCGTCAAGAAGGC 3’). A reação de PCR foi realizada em 

termociclador utilizando-se vários ciclos para detecção da construção de interesse (1 ciclo de 

94°C por três minutos para a primeira desnaturação, seguida por 30 ciclos de 94°C por 30 

segundos, 56°C por 30 segundos, 72°C por 45 segundos e um ciclo final de 72°C por sete 

minutos).  

Os produtos obtidos na reação de PCR foram submetidos à separação em gel de 

eletroforese, amplificando as amostras em gel de agarose 1%, tampão TBE (0,5%), a uma 

voltagem de 35 V por 15 minutos e posteriormente a 70 V por 20 minutos. Os géis foram 

corados com brometo de etídeo e, posteriormente, foram visualizados e fotografados em luz 

ultravioleta, com o auxílio do programa EDAS 120 (Kodak, Rochester, NY, USA). 

 

3.3.1.3 Southern blot 

 

Para esta análise, folhas recém expandidas coletadas das plantas mantidas em casa de 

vegetação foram utilizadas. O DNA foi extraído a partir de 1,4 g de folhas jovens maceradas 
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com ajuda do cadinho e pistilo, utilizando nitrogênio líquido. O macerado foi submetido à 

extração de DNA conforme Dellaporta,Wood e Hicks (1983). 

Para o controle positivo e sonda foi realizada uma reação de PCR utilizando o Kit e os 

primers do nptII do plasmídeo isolado. Posteriormente, foi feita uma eletroforese e em 

seguida, o produto da PCR foi purificado utilizando-se o Kit “QIAEX II Gel Extraction Kit”. 

Após a purificação, o DNA obtido foi quantificado por fluorimetria, utilizando-se o aparelho 

Qubit™ Fluorometer (Invitrogen, EUA) e o reagente QuantiT™ dsDNA BR assay kit, 

conforme instruções do fabricante, e diluído para 0,1 ng/µL e 10 ng/µL em água miliQ estéril, 

a serem utilizados como controle positivo e sonda, respectivamente. 

O DNA total das amostras foi quantificado conforme descrito acima. O DNA 

quantificado foi submetido à reação de clivagem utilizando a enzima EcoRI, por 16 horas, a 

37 °C. Em seguida, o DNA foi precipitado com acetato de amônio e álcool absoluto, 

ressuspendido em água MiliQ e, então, as amostras foram aplicadas em gel de agarose 1% 

corado com brometo de etídio, a 24 volts, por 16 horas. Ao final da separação dos fragmentos 

por meio da eletroforese, o gel foi submetido à lavagem em tampões apropriados de acordo 

com o protocolo de Southern blot (SOUTHERN, 1975, 2006) e, em seguida, transferido para 

membrana Amersham Hybond
TM

–N
+
, por 16 horas e, posteriormente, fixado por 2 horas, a 80 

°C.  

Logo após, a membrana foi pré-hibridizada por 30 minutos (60 °C). A marcação da 

sonda de um fragmento de DNA foi realizada com fosfatase alcalina, utilizando-se o kit 

específico “Amersham Gene Images AlkPhos Direct Labelling and detection System” (GE 

Healthcare, Suécia) e a hibridização foi realizada a 60°C em forno de hibridização (Amershan 

Biosciences), por 16 h, com a sonda do gene obtida por PCR. A reação de detecção foi 

realizada com o “Amersham Gene Images CDP-Star detection Module” (GE Healthcare, 

Suécia), conforme as orientações do fabricante.  

O excesso do agente de detecção foi removido por evaporação, e a membrana, 

envolvida em filme plástico, foi colocada no cassete de revelação (Amershan Lifescience) em 

contato com uma chapa fotográfica por 1 hora. A revelação do filme foi realizada em solução 

reveladora por 5 minutos. Após lavagem em água, o filme foi mantido por 15 minutos em 

solução fixadora.   
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3.3.2 Seleção de linhagens segregantes resistentes a canamicina 

 

As sementes das plantas de MT transformadas foram germinadas em pequenas 

bandejas de germinação com células (8,5 cm de comprimento x 6,5 centímetros de largura x 6 

cm de altura) contendo substrato 2:1 (Muitiplant 1075 (terra do paraíso e vermiculita média) 

autoclavado. As bandejas permaneceram em casa de vegetação certificada para o cultivo de 

plantas transgênicas. 

As plantas transgênicas produzidas in vitro e aclimatizadas (T0) foram autofecundadas 

para produção de sementes (T1). As plantas foram selecionadas, borrifando-se solução de 400 

mg L
-1

 de canamicina (WEIDE; KOORNNEEF; ZABEL, 1989), durante quatro dias 

consecutivos, com observação de plantas cloróticas (não resistentes) no quinto dia. As 

sementes das plantas T1 que apresentaram resistência a canamicina foram plantadas (T2) e 

selecionadas novamente, a fim de selecionar as linhagens homozigotas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Transformação genética de tomate Micro-Tom 

 

Foram realizados 41 experimentos a partir do protocolo de transformação genética, via 

Agrobacterium tumefaciens contendo a construção gênica pCAMBIA 2301/UBI10::CsEDS5, 

utilizando explantes cotiledonares de plantas germinadas in vitro (Figura 5). O número de 

explantes responsivos foi avaliado após três semanas de cultivo in vitro. Nesses experimentos 

de transformação genética, do total de explantes inoculados com a suspensão bacteriana, 3,9% 

foram responsivos (Tabela 1). Para obtenção de plantas controle foram transformados 

cotilédones com o vetor vazio de pCAMBIA 2301, obtendo-se 2,3% brotos regenerados do 

total de explantes introduzidos (Tabela 2). 

Para determinar prováveis gemas transformadas, a expressão da proteína repórter foi 

analisada através da coloração histoquímica de GUS (Figura 6). Segundo Jefferson (1987), 

quando presente a enzima β-glucuronidase, o substrato X-gluc (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β -

D- glucuronídeo cicloexil amina) é clivado, sendo que o produto desta reação, na presença de 

oxigênio, forma dímeros, resultando em um precipitado insolúvel, de cor azul. Tecidos de 

folhas jovens dos brotos regenerados em meio de 100 mg L
-1

 de canamicina transformados 

com a construção gênica pCAMBIA2301/UBI10::CsEDS5  foram utilizados, sendo que 

0,21% apresentaram atividade de GUS do total avaliado (Tabela 1). Para os explantes 

transformados com o vetor vazio de pCAMBIA2301 obtiveram-se duas plantas com atividade 

de GUS (Tabela 2). 

Vale ressaltar que o nível de expressão de GUS observado em diferentes eventos de 

transformação não foi uniforme, dados não mostrados. Em algumas plantas, a coloração 

azulada apareceu após 16 h incubação, enquanto outras apareceram dentro de 1-2 h de 

incubação durante o ensaio histoquímico de GUS. Esta variação na expressão do transgene 

em plantas de MT pode ser atribuída ao número de cópias inseridas do transgene e 

silenciamento gênico (KHUONG et al., 2013).  
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Figura 2 - Aspectos gerais das diferentes etapas dos experimentos de transformação genética de tomate Micro-

Tom utilizando a construção gênica pCAMBIA2301/ UBI10::CsEDS5, via Agrobacterium 

tumefaciens. a) Plantas de MT cultivadas em ambiente protegido para colheita de sementes a serem 

utilizadas em experimentos de transformação genética; b) Plântulas germinadas in vitro utilizadas 

como fonte de explantes cotiledonares; c) Aspecto do explante inicial (segmento de cotilédone) com 

face abaxial para baixo; d) detalhe do broto regenerado em meio de cultura de seleção com 

canamicina; e) broto de MT enraizados in vitro; f) planta de MT transgênica aclimatizada 
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Tabela 1 - Transformação genética de tomate Micro-Tom, a partir de cotilédones via Agrobacterium 

tumefaciens, estirpe EHA 105, contendo a construção gênica pCAMBIA2301/ UBI10::CsEDS5 

 

Experimentos 
Explantes 

introduzidos 

Explantes 

responsivos*/ 

Avaliados 

GUS
+
 

Plantas 

Aclimatizadas 

PCR
+
 

Eficiência de 

transformação 

(%)** 

1 680 68/55 12 0 1,76% 

3 491 10/06 03 0 0,61% 

4 412 18/17 0 0 0 

5 560 24/23 02 01 0,35% 

6 402 09/08 0 0 0 

7 469 16/13 0 0 0 

8 505 08/07 0 0 0 

9 422 14/14 0 0 0 

10 463 18/12 0 0 0 

11 502 06/04 0 0 0 

12 630 13/12 0 0 0 

13 683 14/11 0 0 0 

14 406 06/05 01 0 0,25% 

15 318 15/13 02 01 0,63% 

16 472 39/37 02 02 0,42% 

17 395 08/06 0 0 0 

18 672 06/06 0 0 0 

19 439 07/07 0 0 0 

20 540 18/17 0 0 0 

21 603 10/08 0 0 0 

22 375 08/08 0 0 0 

23 390 16/05 0 0 0 

24 415 32/17 04 03 0,96% 

25 423 39/25 02 0 0,47% 

26 406 40/31 03 03 0,73% 

27 430 11/06 02 02 0,46% 

28 400 15/13 0 0 0 

29 400 18/12 0 0 0 

30 400 13/08 0 0 0 

31 400 08/06 01 0 0,25% 

32 400 11/09 0 0 0 

33 400 19/13 0 0 0 

34 400 16/11 0 0 0 

35 400 18/14 0 0 0 

36 400 07/07 02 02 0,5% 

37 400 73/22 02 02 0,5% 

38 400 14/11 0 0 0 

39 400 10/06 1 0 0,25% 

40 400 06/04 0 0 0 

41 400 14/11 1 0 0,25% 

TOTAL 18535 741/520 40 16 0,2% 
*Explantes regenerados em meio de seleção 

**Porcentagem do número de plantas GUS positivas em relação ao número total de explantes introduzidos 
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Tabela 2 - Transformação genética de tomate Micro-Tom, a partir de cotilédones via Agrobacterium 

tumefaciens, estirpe EHA 105, com o vetor pCAMBIA2301 sem gene de interesse 

 

Experimentos 
Explantes 

introduzidos 

Explantes 

responsivos*/ 

Avaliados 

GUS
+
 

Plantas 

Aclimatizadas 

PCR
+
 

Eficiência de 

transformação 

(%)** 

1 100 02/02 0 0 0 

3 120 06/05 0 0 0 

4 100 02/01 1 1 1% 

5 100 00/00 0 0 0 

6 137 03/03 1 1 0,73% 

TOTAL 537 13/11 2 2 0,37% 
*Explantes regenerados em meio de seleção 

**Porcentagem do número de plantas GUS positivas em relação ao número total de explantes introduzidos 

 

 

 

Figura 3-Teste histoquímico de GUS em extremidades de folhas de plantas tomate Micro-Tom. a) resultado 

positivo do teste histoquímico de GUS; b) detalhe de nenhuma expressão do gene uidA após o teste 

histoquímico de GUS em plantas de controle negativo 
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Das plantas GUS
+
 aclimatizadas contendo a contrução pCAMBIA2301/ 

UBI10::CsEDS5, 16 plantas foram PCR positivas, isto é, continham o fragmento de 466 pb, 

correspondente ao gene nptII (Figura 7). As duas plantas GUS
+
 transformadas com o vetor 

vazio aclimatizadas também foram PCR positivas. 

 

Figura 4 - Análise da PCR de plantas GUS
+
 de tomate Micro-Tom. a) e b)Plantas contendo a construção gênica 

pCAMBIA2301/ UBI10::CsEDS5 = P1 a P16; c) Plantas controle contendo o vetor vazio pCAMBIA 

2301 = V1 e V2. Marcador de 100 pb (Fermentas) = M; Controle positivo (Plasmídeo pCAMBIA 

2301, contendo a construção gênica) = C+; Controle de reação para verificar possíveis contaminações, 

constituídos por água = H2O; DNA de planta não transgênica = C-; Fragmento 466 pb correspondente 

ao gene nptII (seta) 

 

Não foram aclimatizadas todas as plantas GUS
+
. Isso se deve ao fato principalmente 

pelos brotos serem perdidos por contaminação, não enraizamento e morte durante 

aclimatização. Segundo Khuong et al. (2013) a frequência de enraizamento para plantas de 

tomate é baixa, porém ao analisarem diferentes concentrações de IBA e AIA na formação de 

raízes in vitro em plantas de MT, verificaram que o uso de 1mg L
-1 

de IBA no meio de 

enraizamento, promoveu a formação de raízes mais fortes, obtendo elevada frequência de 

enraizamento, e quando essas plantas foram aclimatizadas, foi observado um crescimento 

imediato. Para a formação de raízes nas plantas de tomate MT GUS
+
 contendo o gene EDS5 

foi utilizado no meio de enraizamento 0,4 mM
 
de ANA. Desta forma, a concentração de 

auxina utilizada neste trabalho pode não ter sido o suficiente para promover a indução do 

enraizamento dos brotos regenerados. 
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A eficiência de transformação foi obtida pelo cálculo da porcentagem de gemas GUS 

positivas em relação ao número total de explantes utilizados nos experimentos de 

transformação genética (Tabela 1). 

De acordo com Attílio (2013), a eficiência de transformação quando calculada através 

de análise de PCR, só é realizada em plantas aclimatizadas, e como grandes números de 

brotos não sobrevivem à enxertia, a eficiência de transformação acaba sendo baixa. Porém, 

neste estudo, mesmo considerando as plantas GUS
+
 a eficiência de transformação foi bastante 

baixa, com uma média de 0,20%, considerando-se todos os experimentos realizados (Tabela 

1). 

Pozueta-Romero et al. (2001), ao trabalharem com tomate cv. Ailsa Craig também 

obtiveram frequência de transformação baixa, de apenas 1,4%. Guo et al. (2012) obtiveram 

uma eficiência de transformação de 3,9% para plantas de tomate Micro-Tom PCR
+ 

selecionadas por higromicina em relação ao número total de explantes introduzidos. Contudo, 

em outros trabalhos, altas eficiências de transformação genética foram relatadas em tomate 

Micro-Tom, variando de 19% a 56% (DAN et al., 2006; CRUZ-MENDIVIL et al., 2011; 

PARK et al., 2003; PINO, et al. 2010; QIU et al., 2007; SUN et al., 2006).  

Conforme Madhulatha (2007) e Bhatia et al. (2004), a eficiência de transformação de 

tomate depende de muitos fatores tais como o genótipo, tipo de explante e a sua idade, 

composição do meio (reguladores de crescimento, fonte de carbono, minerais e vitaminas), 

condições ambientais (irradiação, fotoperíodo, e temperatura) e estirpe de 

Agrobacterium utilizada. Chetty et al. (2013) ao avaliarem a eficiência de transformação de 

tomate (Solanum lycopersicum L.) Micro-Tom via Agrobacterium tumefaciens com quatro 

diferentes estirpes, AGL1, EHA105, GV3101, e MP90, verificaram que a maior taxa de 

transformação (65%) foi obtida com a estirpe de Agrobacterium GV3101, seguido de 

EHA105 (40%), AGL1 (35%), e MP90 (15%), considerando o número total de plantas 

transgênicas (PCR
+
) pelo número total de explantes inoculados. No entanto, a EHA 105 foi 

mais eficiente do que GV3101 na transferência de únicas inserções de nptII e uidA no genoma 

de transgenes de tomate MT. Assim, esses autores concluíram que a estirpe EHA105 é ideal 

para trabalhos em genômica funcional e aplicações biotecnológicas em tomate. 

Guo et al. (2012) relataram que, para Micro-Tom, vários fatores têm afetado a 

frequência de transformação, tais como: taxa de contaminação, taxa de necrose, mortalidade e 

a taxa de escurecimento da superfície cortada.  

Ainda, a baixa eficiência de transformação obtida foi devido ao crescimento de brotos 

não transformados. A porcentagem de escapes, ou seja, plantas não transformadas que 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
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passaram pelo processo de transformação genética e que sobreviveram na presença do 

antibiótico de seleção, foi muito alta (superior a 90%), demonstrando que o sistema de seleção 

utilizado não foi eficiente. Esses números levaram à realização de maiores quantidades de 

experimentos, com maior número de explantes introduzidos do que o previsto. 

Alguns autores comumente relatam altos índices de escapes em sistemas de 

transformação genética de diversas espécies, que são justificados por: 1) uma proteção da 

ação do agente de seleção que as células transformadas exercem sobre as não transformadas 

(DOMÍNGUEZ et al., 2004); 2) alta eficiência de regeneração de brotos, em oposição à baixa 

transformação mediada por A. tumefaciens; 3) contaminação de Agrobacterium, em que 

pequeno número de bactérias sobreviventes inativam a canamicina presente no meio de 

cultura, protegendo assim as células da planta contra a infecção (MOORE; JACANO; 

NEIDIGH, 1992).   

 

4.1.1 Southern blot 

 

As plantas de tomate Micro-Tom aclimatizadas e PCR positivas foram analisadas por 

Southern blot para confirmar a integração do transgene, bem como determinar o número de 

cópias inseridas no genoma das plantas obtidas.  A integração do transgene foi verificada 

somente em duas plantas de tomate Micro-Tom (P4 e P6) das 16 avaliadas. Devido às 

dificuldades encontradas nesta análise e as plantas de Micro-Tom senescerem rapidamente, e 

consequentemente diminuir a qualidade do seu DNA, não foi possível realizar uma segunda 

tentativa de análise para caracterizar o material coletado anteriormente.  

Para os eventos de transformação P4 e P6 através das hibridizações, foi possível 

estimar duas cópias inseridas para ambos transgenes (Figura 8). Chen et al. (2009) ao 

analisarem a integração dos genes de resistência CHI e alfAFP no genoma das plantas de MT, 

verificaram uma variação de um a três eventos de inserção em análises de Southern blot. Este 

mesmo número observado coincide com o resultado de outros trabalhos de transformação de 

tomate utilizando Agrobacterium (MEISSNER et al., 1997; SUN et al., 2006; OKABE et al., 

2011; CHETTY et al., 2013).  

Conforme Butaye et al. (2005), uma variação considerável da expressão do transgene é 

frequentemente observada dentro das populações de plantas transgênicas transformadas com a 

mesma construção genética. Com base nestas condições, é importante selecionar as plantas 

que contêm apenas uma única inserção no transgene. Essas plantas transgênicas com uma 

única cópia do transgene são menos propensas para o mecanismo de defesa de silenciamento 
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do que as plantas com múltiplas cópias do transgene. Por conseguinte, o seu padrão de 

segregação é fundamental e também as plantas homozigóticas podem ser facilmente obtidas 

nestas condições (TENEA; CUCU, 2006). 

Amostra de DNA de planta não transformada, utilizadas como controle negativo, não 

hibridizou com a sonda utilizada nas análises realizadas. 

 

Figura 5 - Análises de Southern blot em plantas de tomate Micro-Tom. Controle positivo (produto de PCR que 

corresponde ao fragmento nptII) = C+; Controle negativo (DNA de planta não transformada digerido 

com EcoRI) = C-; DNA de plantas contendo a construção gênica pCAMBIA2301/UBI10::CsEDS5 

digerido com EcoRI, apresentando 2 eventos de inserção em ambos transgenes= P4 e P6 

 

4.1.2 Avaliação de linhagens segregantes resistentes a canamicina 

 

As 16 plantas transgênicas com o gene EDS5 e 2 plantas transformadas com o vetor 

pCAMBIA2301 sem o gene de interesse de tomate Micro-Tom aclimatizadas (T0) foram 

autofecundadas e produziram sementes T1. Para facilitar o rastreamento de linhagens 

segregantes homozigotas resistentes a canamicina de plantas transformadas de MT, foram 

pulverizados 400 mg L
-1

 de canamicina, durante 4 dias consecutivos (Figura 9a) em plantas 

T1. Após a aplicação de canamicina foi possível observar o aparecimento de manchas 

cloróticas nas folhas de plantas não transgênicas (Figura 9b) e nenhuma mancha nas folhas de 

plantas transformadas (Figura 9c), o que indica que as plantas que contêm o T-DNA inserido, 
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conseguiu expressar a resistência completa ao antibiótico e na ausência do T-DNA não houve 

resistência. Todos os eventos de transformação avaliados apresentaram plantas resistentes a 

canamicina. 

 As plantas que não apresentaram nenhum sintoma da aplicação de canamicina foram 

transferidas para vasos e cultivadas para produção de sementes T2. Posteriormente, foi 

realizada uma segunda avaliação com canamicina, definindo as linhagens homozigotas das 

plantas P1, P9, P10, P11 e P14, ou seja, linhagens que apresentaram todas as plantas 

resistentes ao antibiótico. As progênies das plantas P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P12, P13 e 

P15, apresentaram segregação da resistência ao antibiótico, não sendo possível a seleção de 

linhagens homozigotas. 

 

 
Figura 6 - Seleção de linhagens segregantes homozigotas resistentes a canamicina de plantas de tomate Micro-

Tom, em estufa. a) plântulas T2 com 14 dias de idade pulverizadas com 400 mg L
-1

 de canamicina, 

durante 4 dias consecutivos. b) planta clorótica (sensível a canamicina) após 6 dias da primeira 

pulverização; c) plantas resistentes a canamicina selecionadas para serem utilizadas futuramente para 

testes com patógenos 

 

As sementes de linhagens homozigotas selecionadas foram colocadas em envelopes de 

papel alumínio e armazenadas sob refrigeração de 10
◦
C. Em trabalhos futuros essas plantas de 

tomate Micro-tom deverão ser analisadas quanto a expressão funcional de EDS5, através da 

resistência a pinta bacteriana, com a inoculação de Pseudomonas syringae pv. tomato para 

posterior produção de plantas transgênicas potencialmente úteis de Citrus sinensis resistentes 

a HLB. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Foram obtidas 16 plantas transgênicas de tomate Micro-Tom, contendo o gene EDS5, 

e a integração do gene EDS5 no genoma das plantas transgênicas foi confirmada em duas 

plantas, pela análise de Southerm blot. 
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Anexo A 

Meios de cultura 

 

Soluções estoque do meio MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962; PINO et al., 2010) 

 

MS Macronutrientes estoque mg. L
-1

 

KO2PO4 170 

KNO3 1900 

MgSO4.7H2O 370 

NH4NO3 1650 

K2HPO4 120 

  

MS Micronutrientes estoque mg.L
-1

 

CoCl2.6H2O 0,025 

CuSO4.5H2O 0,025 

H3BO3 6,2 

KI 0,83 

MnSO4.4H2O 22,3 

Na2MoO4.2H2O 0,25 

ZnSO4.7H2O 8,6 

Na2EDTA.2H2O 37,2 

  

MS Ferro estoque mg.L
-1

 

Na2EDTA 745 

FeSO4.7H2O 557 

  

MS Vitaminas estoque mg.L
-1

 

Ácido nicotínico 1,0 

Mio-Inositol 100 

Piridoxina HCl 1,0 

Tiamina 10 
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MS Cálcio estoque mg.L
-1

 

CaCl2.2H2O 22,0 

  

MS  

MS Macronutrientes estoque 20 mL.L
-1

 

MS Micronutrientes estoque 10 mL.L
-1

 

MS Vitaminas estoque 10 mL.L
-1

 

MS Cálcio estoque 20 mL.L
-1

 

MS Ferro estoque 10 mL.L
-1

 

Sacarose 30 g.L
-1

 

 

Observação: O meio de cultura MS teve o pH ajustado para 5,8 antes de adicionar o 

Phytagel, e autoclavado por 20 minutos (121ºC e 1,0 Kg/cm
2
). Meio MS sólido: adição de 

2g.L
-1

. 

 

YEP g.L
-1

 

Peptona 5,0 

Extrato de Levedura 10 

NaCl 5,0 

 

Observação: O meio de cultura YEP teve o pH ajustado para 7,0 antes de adicionar o ágar, e 

autoclavado por 20 minutos (121ºC e 1,0 Kg/cm
2
). Meio Yep sólido: adição de 15g.L

-1
. 

 

  

  

  

  

  

  

 


