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RESUMO 

 

ALVES, Frederico Rocha Rodrigues. Manipulação de fitocromos como estratégia 

de biofortificação de frutos de tomateiro (Solanum lycopersicum L.). 2019. 117f. 

Tese (Doutorado em Ciências Biológicas – Área Botânica) – Instituto de 

Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.  

 

A manipulação de elementos da cadeia de sinalização luminosa tem sido 

amplamente empregada como estratégia de melhoramento de plantas de 

interesse agronômico. Os fitocromos (PHYs), fotorreceptores de luz 

vermelha/vermelha-distante, possuem papéis centrais na transdução do sinal 

luminoso controlando diversos processos fisiológicos em frutos, inclusive aqueles 

relacionados com a síntese de compostos de valor nutricional. Entretanto, 

informações a respeito da possibilidade de aplicação da manipulação de PHYs 

como ferramenta fotobiotecnológica visando a biofortificação de frutos ainda são 

limitadas. Nesta tese, os impactos da sobre-expressão fruto-específica de 

PHYTOCHROME B2 (PHYB2) e de uma forma mutante constitutivamente ativa 

desse fotorreceptor (PHYB2Y252H) sobre o desenvolvimento de frutos de tomateiro 

foram avaliados. Em frutos verdes, tanto a sobre-expressão de PHYB2 quanto de 

PHYB2Y252H aumentou o número de plastídios e o desenvolvimento de tilacoides, 

incrementando a capacidade de síntese e estocagem de importantes compostos 

de valor nutricional. Além disso, os frutos transgênicos maduros sobre-

expressando PHYB2Y252H acumularam maior conteúdo de carotenoides, vitamina E, 

flavonoides e vitamina C, estando esse fenótipo associado a modulações 

específicas na transcrição de genes biossintéticos das respectivas rotas 

metabólicas ao longo do desenvolvimento do fruto. Comparados ao tipo selvagem, 

os frutos transgênicos apresentaram limitadas alterações em seu metabolismo 

primário, com destaque para o aumento e diminuição nos teores de compostos 

lipídicos e açúcares solúveis, respectivamente. O acúmulo de compostos 

antioxidantes foi substancialmente intensificado pela sobre-expressão de 

PHYB2Y252H em comparação à forma nativa PHYB2. Em conjunto, os dados obtidos 

indicam que a manipulação da atividade de PHYs constitui uma relevante 

ferramenta de fotobiotecnologia para a biofortificação de frutos carnosos.  

 

Palavras-chave: fotobiotecnologia, metabolismo secundário, antioxidantes, 

carotenoides, tocoferois, flavonoides, ascorbato.    
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ABSTRACT 

 

ALVES, Frederico Rocha Rodrigues. Phytochrome manipulation as a 

biofortification strategy of tomato fruits (Solanum lycopersicum L.). 2019. 117p. 

Thesis (Ph.D. in Biological Sciences – Botany) – Instituto de Biociências, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil.  

 

Manipulation of light signaling pathway components has been widely applied as a 

molecular plant breeding strategy in crop species. Phytochromes (PHYs), 

red/far-red photoreceptors, play central roles concerning light signal transduction, 

controlling a plethora of physiological processes in fruits, including the 

biosynthesis of compounds with nutritional value. However, information regarding 

the applicability of PHY manipulation as a photobiotechnological tool aiming fruit 

biofortification are limited. In the present thesis, the impacts of fruit-specific 

overexpression of PHYTOCHROME B2 (PHYB2) and a mutated constitutively 

active form of this photoreceptor (PHYB2Y252H) on tomato fruit development were 

evaluated. In green fruits, either PHYB2 or PHYB2Y252H overexpression increased 

plastid number and thylakoid development, boosting up the synthesis and storage 

capacities of important compounds with nutritional value. Accordingly, red ripe 

PHYB2Y252H-overexpressing fruits accumulated more carotenoids, vitamin E, 

flavonoids and vitamin C as a consequence of specific modulation of biosynthetic 

genes associated with the respective metabolic pathways throughout fruit 

development. Compared to the wildtype, transgenic fruits exhibited limited 

changes in primary metabolism, including increments and reductions in lipid and 

soluble sugar levels, respectively. Accumulation of antioxidant compounds was 

substantially intensified by PHYB2Y252H-overexpression compared to the native 

form PHYB2. Altogether, our findings indicate that PHY activity manipulation 

represents a relevant photobiotechnological tool for fleshy fruit biofortification.  

 

Keywords: photobiotechnology, secondary metabolism, antioxidants, carotenoids, 

tocopherols, flavonoids, ascorbate. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O tomate como alvo de manipulação fotobiotecnológica 

O fruto do tomateiro está entre os alimentos mais consumidos no mundo, 

seja in natura ou processado na forma de molhos e sucos, e tanto a sua produção 

quanto a área mundial dedicada ao seu cultivo mais que dobrou nos últimos 20 

anos (Bergougnoux, 2014). O tomate possui grande importância na alimentação 

humana devido ao seu alto valor nutricional, associado especialmente aos seus 

elevados teores de antioxidantes. 

O licopeno é um dos principais antioxidantes com ação sobre o corpo humano, 

desempenhando papel crítico no combate aos radicais livres e na prevenção de 

diversas doenças e, em termos mundiais, o tomate constitui a principal fonte desse 

composto nutracêutico para o homem (Khachik et al., 2002). Aumentos no 

consumo de licopeno estão associados à prevenção de doenças cardiovasculares, 

hepáticas e do sistema nervoso central, além de alguns tipos de câncer como o de 

próstata e do trato digestivo (Heber & Lu, 2002; Stice et al., 2018). O licopeno é 

responsável pela coloração avermelhada dos frutos e é o carotenoide presente em 

maior concentração no tomate. 

O segundo carotenoide mais abundantemente encontrado no tomate é o β-

caroteno, precursor da vitamina A, relacionado com a saúde dos olhos e proteção 

da pele (Grune et al., 2010), cuja deficiência é um dos principais problemas 

nutricionais que afetam crianças e mulheres grávidas especialmente em países em 

desenvolvimento (West et al., 2002). 

Além dos carotenoides, teores significativos de tocoferóis (vitamina E), 

flavonoides e ácido ascórbico (vitamina C) também podem ser encontrados em 

frutos maduros de tomate, os quais são igualmente benéficos para a saúde humana, 

possuindo propriedades antioxidantes e anti-carcinogênicas (Dorais et al., 2008). 

Os flavonoides e o ácido ascórbico, por exemplo, são antioxidantes hidrofílicos que 

complementam a natureza hidrofóbica dos carotenoides e tocoferois. Dietas ricas 
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em diversas classes de antioxidantes têm sido associadas à redução nos riscos de 

doenças cardíacas, certos tipos de câncer e outras doenças degenerativas 

relacionadas ao envelhecimento (Wilson et al., 2017). 

O valor econômico e as propriedades nutricionais atribuídas aos frutos de 

tomateiro fazem desta espécie um importante alvo para biofortificação, ou seja, o 

emprego de estratégias para aumentar o conteúdo nutricional tanto por métodos 

tradicionais de melhoramento genético quanto por manipulações via técnicas de 

transgenia (Garg et al., 2018; Martin et al., 2011). 

O aumento na concentração de compostos nutracêuticos tem sido buscado 

através da modulação da expressão de genes que codificam enzimas envolvidas 

nas rotas biossintéticas específicas desses compostos ou fatores de transcrição 

envolvidos na regulação de tais enzimas (Bovy et al., 2007; Butelli et al., 2008). 

Por exemplo, várias tentativas têm sido realizadas com o intuito de aumentar o 

conteúdo de carotenoides em frutos de tomate utilizando genes bacterianos que 

codificam enzimas envolvidas na biossíntese destas substâncias (Fraser et al., 

2001; Römer et al., 2000). Estas abordagens normalmente resultam no 

incremento dos teores de um ou poucos metabólitos, sem desencadear elevações 

no fluxo através de toda a rota biossintética desses compostos.  

De forma semelhante, os níveis de flavonoides e vitamina C em tomate têm 

sido aumentados tanto pela modulação direta de genes envolvidos em etapas 

biossintéticas (Li et al., 2019; Muir et al., 2001) quanto por meio de fatores de 

transcrição relacionados ao controle das rotas bioquímicas (Bovy et al., 2002; Xu 

et al., 2015a). Embora ambas estratégias tenham sido efetivas na elevação do 

conteúdo de flavonoides, raramente os teores de carotenoides em frutos dessas 

linhagens foram alterados. Assim sendo, a sobre-expressão de genes que 

codificam enzimas biossintéticas geralmente resulta em tomates com conteúdo 

aumentado específico para apenas uma classe de metabólitos. 

Uma das alternativas para a obtenção de aumentos simultâneos em diversos 

metabólitos nutracêuticos é a modulação de genes regulatórios cujos produtos 

influenciam simultaneamente as rotas de biossíntese das diferentes classes de 
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compostos de interesse, mesmo que essas rotas sejam relativamente 

independentes. Estes genes, frequentemente são oriundos das próprias plantas e 

consequentemente, este método seria mais facilmente aceito pelo público 

consumidor dos produtos. Uma abordagem capaz de produzir aumentos 

concomitantes em diversas classes de compostos nutracêuticos consiste na 

modulação de fatores associados à percepção ou transdução do sinal luminoso 

(Azari et al., 2010a; Wang et al., 2008).  

As plantas são capazes de perceber a luz por meio dos fotorreceptores, que 

atuam integrando os sinais luminosos do ambiente externo ao ambiente celular 

interno. Os diversos fotorreceptores desempenham papel central no ajuste e na 

integração da sinalização da luz para o crescimento, desenvolvimento, 

sobrevivência e reprodução, controlando processos diversos tais como a 

fotossíntese, germinação, floração, fototropismos e estabelecimento e 

manutenção de ritmos circadianos (Jiao et al., 2007; Quail, 2002).  

Os fotorreceptores possuem um módulo fotossensor, responsável pela 

absorção da luz por moléculas específicas denominadas cromóforos, e um módulo 

efetor que exerce a atividade biológica, por exemplo, catálise e/ou interação com 

outra proteína (Ziegler & Möglich, 2015). De uma maneira geral, as foto-

isomerizações que ocorrem nos cromóforos após a absorção de luz no 

comprimento de onda adequado fazem com que os fotorreceptores sejam capazes 

de interagir com proteínas sinalizadoras e/ou fatores transcrição que levarão à 

alteração no padrão de expressão de genes relacionados à resposta luminosa. 

Consequentemente, não é motivo de surpresa que mutações em genes 

relacionados à percepção ou transdução do sinal luminoso resultem em alterações 

profundas nos perfis de expressão gênica com efeitos marcantes no crescimento, 

desenvolvimento e metabolismo vegetal (Jiao et al., 2007; Kolotilin et al., 2007). 

Tais fatores podem, portanto, representar alvos genéticos prioritários para o 

incremento da qualidade dos frutos tanto por abordagens clássicas de 

melhoramento genético quanto por técnicas de transgenia. 

Os estudos realizados até o momento dentro desta concepção vêm 

apresentando resultados promissores (Azari et al., 2010a; Azari et al., 2010b; 
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Davuluri et al., 2005; Kolotilin et al., 2007; Liu et al., 2004; Wang et al., 2008) e, 

portanto, um crescente interesse da comunidade científica tem sido despertado 

no que concerne à identificação, análise e modulação de elementos envolvidos na 

transdução do sinal luminoso a fim de se utilizar ao máximo o impacto de tal 

estratégia fotobiotecnológica (Ganesan et al., 2017; Gururani et al., 2015). 

Adicionalmente, a maioria dos genes que codificam fatores relacionados à 

transdução dos sinais luminosos são altamente conservados dentro do reino 

vegetal e desta forma, parece provável que seus efeitos sejam reprodutíveis em 

diversas espécies vegetais de interesse agronômico (Azari et al., 2010a).  

Apesar desse considerável potencial biotecnológico e do fato que as 

primeiras constatações do papel estimulatório da luz sobre o conteúdo de 

fitonutrientes em frutos de tomate terem sido obtidas há mais de 70 anos (Piringer 

& Heinze, 1954), apenas recentemente alguns avanços foram obtidos no que 

tange ao conhecimento da relação entre a percepção e transdução do sinal 

luminoso e a concentração de compostos nutracêuticos em tomate e outros frutos 

carnosos. 

 

A transdução do sinal luminoso pelos fitocromos 

O fitocromo foi o primeiro dos fotorreceptores a ser identificado através de 

pesquisas envolvendo o efeito da luz vermelha e vermelho-distante sobre a 

germinação de sementes de alface (Borthwick et al., 1954). Nestes estudos 

iniciais, o fitocromo foi identificado e caracterizado como sendo uma 

cromoproteína fotorreversível: sua forma biologicamente inativa Fv absorve a luz 

em comprimentos de onda na região do vermelho (λ entre 650 e 670 nm) e se 

converte na forma ativa Fvd, que, por sua vez, é capaz de absorver a luz na região 

do vermelho-distante (λ entre 705 e 730 nm) e retornar à sua forma inicial Fv. Em 

condições de escuro, Fvd também é convertida em Fv (Borthwick, 1957; 

Borthwick & Hendricks, 1960; Borthwick et al., 1952; Butler et al., 1959).  
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O fitocromo é formado pela dimerização de duas subunidades proteicas. 

Cada um dos monômeros é composto por uma molécula de pigmento denominada 

cromóforo, responsável pela absorção de luz, e uma cadeia polipeptídica chamada 

apoproteína. Nas plantas superiores, o cromóforo do fitocromo é um tetrapirrol 

linear denominado fitocromobilina, sintetizado nos plastídios. Ao ser exportada do 

plastídio para o citosol, a fitocromobilina se liga à apoproteína de forma 

autocatalítica por meio de uma ligação tioéster a um resíduo de cisteína, formando 

a holoproteína (Kevei et al., 2007; Li & Lagarias, 1992; Rockwell et al., 2006). 

As apoproteínas PHY são codificadas por uma pequena família de genes nas 

angiospermas. Por exemplo, Arabidopsis contem cinco genes PHY (PHYA a PHYE), 

a mesma quantidade em tomateiro (PHYA, PHYB1, PHYB2, PHYE e PHYF), 

enquanto o arroz possui apenas três (PHYA a PHYC) (Bae & Choi, 2008; Clack et 

al., 1994; Hauser et al., 1995; Sharrock & Quail, 1989). Devido a isso, os diferentes 

fitocromos apresentam propriedades moleculares distintas e podem agir 

isoladamente ou em conjunto na determinação das diversas respostas 

dependentes de luz, apresentando funções semelhantes ou diferentes nas plantas 

(Bae & Choi, 2008). 

Estruturalmente, os fitocromos são organizados em dois módulos: a porção 

N-terminal fotossensora e a porção C-terminal efetora, conectadas por uma 

região de dobradiça flexível. Cada módulo é constituído por determinados 

domínios. O módulo fotossensor consiste dos domínios P1/NTE (extensão N-

terminal), P2/PAS (Per/Arnt/Sim), P3/GAF (cGMP 

fosfodiesterase/Adenilciclase/FhlA) e P4/PHY (fitocromo-específico) (Figura 

R1). O resíduo conservado de cisteína ao qual o cromóforo fitocromobilina se 

encontra covalentemente ligado se encontra no domínio GAF (Wagner et al., 

2005). Recentemente, a estrutura do módulo fotossensor de PHYB foi melhor 

elucidada (Burgie et al., 2014; Von Horsten et al., 2016), demonstrando duas 

conformações interessantes: o motivo do laço com nó sensor de luz entre os 

domínios PAS e GAF, responsável pela estabilidade entre os domínios durante a 

fotoconversão Fv-Fvd e interação com determinados fatores de transcrição (Kikis 

et al., 2009); e o motivo da língua no dominío PHY, que medeia a associação com 
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o módulo efetor durante a fotoconversão (Burgie et al., 2017). O módulo efetor C-

terminal consiste em um domínio PRD (domínio relacionado ao PAS) composto 

por um par de repetições (PAS-A e PAS-B) e um domínio HKRD (semelhante à 

histidina cinase). As funções do módulo efetor estão relacionadas à dimerização 

dos fitocromos, localização nuclear e interação proteína-proteína com alguns 

componentes da cadeia de sinalização (Bae & Choi, 2008; Klose et al., 2015; Pham 

et al., 2018; Qiu et al., 2017). 

 

Figura R1. Esquema da estrutura do fitocromo e identificação dos seus domínios 

constituintes. Abreviações dos domínios se encontram descritas no texto. Adaptado de 

Hoang et al. (2019). 

Em síntese, a sinalização luminosa dependente de fitocromos segue os 

seguintes passos: fotoativação, translocação para o núcleo, interação com outras 

proteínas, transdução do sinal (mudanças nos níveis dos fatores de transcrição, 

por exemplo) e controle transcricional dos genes fotorresponsivos (Xu et al., 

2015b).  

No citosol, o fitocromo se encontra dimerizado em seu estado inativo Fv. A 

absorção de luz vermelha pela fitocromobilina em sua forma inativa Fv resulta na 

fotoisomerização cis para trans da dupla ligação dos carbonos entre os anéis C e 

D do cromóforo acompanhada de uma rotação do anel D (Hughes, 2010; Yang et 

al., 2014). Essa importante alteração estrutural desencadeia mudanças nas 

interações intermoleculares da proteína que levam à conformação ativa Fvd, 

translocada para o núcleo (Chen et al., 2005; Fankhauser & Chen, 2008). Os 
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fitocromos, porém, não possuem sinais de localização nuclear (SLNs) endógenos 

ativos e, portanto, alguns facilitadores de transporte que possuem SLNs precisam 

ser recrutados para a translocação. Para PHYA, as proteínas FAR-RED 

ELONGATED HYPOCOTYL 1 (FHY1) e FHY1-LIKE (FHL) interagem com as 

proteínas fotoativadas e o complexo formado é importado para o núcleo 

(Hiltbrunner et al., 2006). Para os demais fitocromos (PHYB-PHYE), proteínas 

facilitadoras semelhantes ainda não foram identificadas e se hipotetiza de que 

fatores de transcrição envolvidos em sua rota de sinalização sejam mediadores de 

sua translocação para o núcleo (Pfeiffer et al., 2012). 

No núcleo, os fitocromos interagem e inibem duas classes principais de 

repressores de respostas fotomorfogênicas: o complexo formado pelas proteínas 

CONSTITUTIVE PHOTOMORPHOGENESIS e SUPPRESSOR OF PHYA 

(COP1/SPA), atuando na degradação mediada por ubiquitina de fatores 

relacionados à sinalização luminosa (Podolec & Ulm, 2018) e as proteínas 

PHYTOCHROME INTERACTING FACTORS (PIFs), atuando sobre a transcrição 

de genes responsivos à luz (Leivar & Quail, 2011).  

O mecanismo de proteólise envolve a ligação covalente de uma proteína 

ubiquitina ao seu substrato, com as atividades sequenciais de uma enzima 

ativadora da ubiquitina (E1), uma enzima conjugadora da ubiquitina (E2) e uma 

ubiquitina ligase (E3), levando à degradação do substrato pelo proteassomo 26S 

(Pickart 2001). A enzima ubiquitina ligase E3 determina a especificidade do 

substrato a ser degradado. COP1 é uma ligase E3, interagindo com SPA na 

repressão da fotomorfogênese. O complexo COP1-SPA interage com múltiplos 

fatores de transcrição chaves para respostas fotomorfogênicas, marcando-os por 

ubiquitinação para degradação no proteossomo (Podolec & Ulm, 2018). Alvo da 

ação desse complexo repressor, LONG HYPOCOTYL 5 (HY5) é um dos fatores de 

transcrição centrais da sinalização luminosa, se ligando a vários promotores de 

genes responsivos à luz, promovendo a sua expressão e o desenvolvimento 

fotomorfogênico (Gangappa & Botto, 2016). PHYs interagem com o complexo 

COP1-SPA, dissociando-os e fazendo com que COP1 seja transportado para fora 

do núcleo, permitindo o acúmulo da proteína HY5 (Lu et al., 2015).  
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Em contrapartida, as PIFs são fatores de transcrição principalmente 

associados com a regulação dos genes responsáveis pelas respostas de 

desenvolvimento em condições de ausência de luz (escotomorfogênese), 

caracterizado por indução do alongamento celular e inibição da síntese de 

pigmentos fotossintéticos (Leivar & Monte, 2014). Com a translocação dos 

fitocromos para o núcleo após estímulo luminoso, PHYs interagem com PIFs, 

sendo fosforiladas, ubiquitinadas e degradadas pelo proteassomo 26S (Leivar & 

Quail, 2011; Shen et al., 2008). A representação das interações dos fitocromos 

com as proteínas PIFs e o complexo COP1/SPA regulando a transcrição de genes 

responsivos à luz está indicada na Figura R2. 

 

Figura R2. Modelo simplificado de sinalização do sinal luminoso dependente de fitocromos. 

Na ausência de luz, as proteínas PIFs induzem a expressão de genes responsáveis pelo 

desenvolvimento escotomorfogênico e as proteínas HY5, fatores de transcrição de genes 

responsivos à luz, são ubiquitinadas e degradadas por ação do complexo COP/SPA. Sob 

iluminação e fotoativação do fitocromo, a forma ativa Fvd é translocada para o núcleo, 

marcando as proteínas PIFs para degradação pelo proteassomo 26S e dissociando o 

complexo COP/SPA. HY5, dessa forma, se encontra livre para induzir a transcrição de 

genes fotomorfogênicos. Abreviações das proteínas se encontram descritas no texto. 

Adaptado de Hoang et al. (2019). 
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Os mecanismos moleculares pelos quais os PHYs dissociam o complexo 

COP1-SPA e também fosforilam PIFs ainda não estão bem elucidados (Hoang et 

al., 2019; Pham et al., 2018). 

Assim sendo, o fitocromo atua como um interruptor ativado por luz vermelha, 

a depender do balanço entre suas formas ativa e inativa, para realizar alterações 

na transcrição de genes por meio da sua interação com componentes da rota de 

sinalização luminosa. Porém, certas mutações que resultam em mudanças 

conformacionais dos fitocromos podem alterar a sua atividade e sua sensibilidade 

ao sinal luminoso para a fotoativação. 

Em Arabidopsis, mutações na porção N-terminal dos fitocromos foram 

mapeadas e envolvem deficiência na incorporação do cromóforo, na estabilização 

da forma ativa Fvd ou na transdução do sinal (Nagatani 2010; Rockwell & Lagarias, 

2006). Algumas mutações de ganho de função também foram encontradas no 

domínio GAF, promovendo tanto maior estabilidade da proteína (PHYAE229K) 

(Dieterle et al., 2005) ou até mesmo respostas constitutivas independentes do 

sinal luminoso (PHYBY276H) (Hu et al., 2009; Su & Lagarias, 2007). Um resumo das 

mutações mapeadas no domínio fotossensor dos fitocromos está detalhada na 

Figura R3.  
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Figura R3. Mutações mapeadas no domínio fotossensor dos fitocromos de Arabidopsis. 

Mutações de perda de função são classificadas na deficiência da transdução do sinal 

luminoso (em vermelho), incorporação do cromóforo (em verde) e estabilização do Fvd 

(em azul). Mutações de ganho de função estão representadas por estrelas. Substituições 

de aminoácidos importantes para a diversificação das isoformas dos fitocromos estão 

indicadas por losangos vermelhos. As posições dos aminoácidos estão enumeradas de 

acordo com PHYA (A) ou PHYB (B). Traduzido de Nagatani (2010).  

O resíduo Y276 do PHYB de Arabidopsis provavelmente interage diretamente 

com o anel D tetrapirrólico do cromóforo, responsável pela alteração 

conformacional desencadeadora do sinal e, dessa forma, a proteína mutante 

PHYBY276H é translocada para o núcleo mesmo na ausência de luz (Oka et al., 2011; 

Su & Lagarias, 2007). O perfil transcricional de plântulas de Arabidopsis 

portadoras de PHYBY276H crescidas no escuro é bastante semelhante ao daquelas 

crescidas sob luz vermelha contínua, apresentando também um fenótipo de 

desestiolamento parcial (Hu et al., 2009). Atualmente, alelos de PHYBY276H têm 

sido empregados no desenvolvimento de novos marcadores moleculares para 

seleção de linhagens transgênicas devido à intensa autofluorescência na faixa do 

vermelho da proteína mutante, possibilitando monitoramento não-invasivo de sua 

expressão, substituindo métodos dependentes de antibióticos ou agrotóxicos (Hu 

& Lagarias, 2017). Mutações semelhantes de ganho de função em resíduos de 

tirosina dos fitocromos também foram verificados em aveia (Jeong et al., 2016), 

indicando possivelmente respostas conservadas entre os vegetais. 

 

A influência da luz e do fitocromo na síntese de metabólitos de valor 

nutricional em frutos de tomateiro 

Através da modulação da expressão gênica, o fitocromo está diretamente 

relacionado com importantes respostas fisiológicas durante o ciclo vegetal, como 

a fotossíntese, a carotenogênese e desenvolvimento de frutos. A manipulação da 

expressão de genes que codificam as proteínas do fitocromo, bem como a 

modulação de sua atividade por meio de introdução de mutações, constituem 

estratégias promissoras para o desenvolvimento de culturas com características 
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agronômicas de interesse melhoradas (Boccalandro et al., 2003; Ganesan et al., 

2017; Garg et al., 2006; Gupta et al., 2014; Gururani et al., 2015; Thiele et al., 1999; 

Zhang et al., 2013). 

Para o tomateiro, estudos pioneiros identificaram que fitocromos estariam 

envolvidos no controle da síntese de pigmentos, modulando tanto o acúmulo de 

carotenoides quanto de flavonoides (Khudairi & Arboleda, 1971; Piringer & Heinze, 

1954). Plantas de tomateiro sobre-expressando o gene PHYA de aveia 

apresentaram folhas e frutos verde-escuros, entretanto, nenhuma caracterização 

metabólica foi realizada nessas linhagens transgênicas (Boylan & Quail, 1989). 

Alba et al. (2000) constataram que os níveis de transcritos de PHYA apresentam 

aumentos consideráveis durante a maturação de frutos de tomateiro na presença 

de luz e que, de forma interessante, um breve pulso de luz vermelha era capaz de 

dobrar os teores de licopeno em frutos de tomate mantidos no escuro. A sobre-

expressão constitutiva de PHYB1 e PHYB2 em tomateiro levou à inibição do 

alongamento caulinar e a um acúmulo quase três vezes maior de antocianinas nos 

tecidos vegetativos (Husaineid et al., 2007), mas nenhuma análise dos impactos 

dessas manipulações foi realizada no processo de amadurecimento ou sobre a 

qualidade nutricional dos frutos. Através de estudos realizados com mutantes 

deficientes em fitocromos específicos, Gupta et al. (2014) indicaram que PHYA 

possui papel no acúmulo de clorofilas nos frutos e, juntamente com PHYB1, atuam 

inibindo o acúmulo de licopeno durante o estágio de crescimento do fruto. Os 

autores afirmam ainda que os diferentes fitocromos atuam de forma a estabelecer 

um equilíbrio dinâmico entre as fases de maturação do fruto e o controle da síntese 

e acúmulo de carotenoides nesse órgão. Ademais, o silenciamento fruto-

específico de PHYA e PHYB2 em tomateiro levou à redução no conteúdo de 

carotenoides totais em frutos maduros em virtude de alterações diretas nos níveis 

de transcritos de enzimas relacionadas à carotenogênese (Bianchetti et al., 2018). 

As proteínas PIFs também influenciam no acúmulo de fitonutrientes. Em 

tomateiro, Llorente et al. (2016) demonstrou que a biossíntese de carotenoides é 

reprimida por PIF1a devido à sua ligação ao promotor da PHYTOENE SYNTHASE 

1 (PSY1), enzima que atua na etapa inicial da rota carotenogênica, inibindo a sua 
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expressão. Os autores ainda verificaram que o silenciamento de PIF1a aumenta 

significativamente o conteúdo de carotenoides totais em frutos maduros. 

Gramegna et al. (2018) verificou que PIF3 inibe a expressão de 

GERANYLGERANYL DIPHOSPHATE REDUCTASE (GGDR), responsável pela 

síntese do precursor dos tocoferóis. Dessa forma, impactos relacionados ao 

acúmulo de compostos nutracêuticos pelos PHYs podem ser resultado da sua 

interação com as proteínas PIFs. 

Uma das evidências mais marcantes da influência da luz sobre a qualidade 

nutricional do tomate originou-se do isolamento dos mutantes carregando as 

mutações monogênicas recessivas high pigment 1 e 2 (hp1 e hp2), as quais 

conferem respostas exageradas à luz. Entre outras peculiaridades, tais mutantes 

são classicamente caracterizados por apresentarem hipocótilos encurtados e 

altos níveis de antocianinas em suas plântulas, bem como uma pigmentação mais 

escura em folhas e frutos (Bino et al., 2005; Lieberman et al., 2004). De modo 

interessante, a pigmentação aumentada nos frutos desses mutantes origina-se de 

um aumento significativo no número de cloroplastos e nos teores de clorofilas em 

frutos imaturos, bem como numa maior abundância de cromoplastos e elevação 

no conteúdo de carotenoides, especialmente licopeno, em frutos maduros. Devido 

ao aumento em seu conteúdo de licopeno, as mutações hp têm sido introgredidas 

em várias cultivares de tomateiro, recebendo a denominação geral “Lycopen Rich 

Tomatoes (LRT)”, as quais tem sido utilizadas na extração industrial de licopeno 

para uso como complemento nutricional de alimentos processados, corantes 

alimentícios, bem como na indústria de cosméticos e farmacêutica  (Levin et al., 

2006). 

Proposições iniciais sugeriam que as mutações hp1 e hp2 seriam lesões nas 

estruturas de genes da via biossintética dos carotenoides (Kerckhoffs et al., 1997), 

todavia, posteriormente demonstrou-se que algumas delas representam 

diferentes mutações em genes que codificam os ortólogos em tomate dos genes 

DEETIOLATED1 (DET1) e UV DAMAGE DNA BINDING PROTEIN 1 (DDB1) de A. 

thaliana, respectivamente, os quais interagem genética e bioquimicamente e 

atuam como reguladores negativos da fotomorfogênese (Liu et al., 2004; Mustilli 
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et al., 1999). Para validar esses resultados genéticos e estudar a importância 

funcional de DET1 e DDB1 em tomate, plantas transgênicas com alterações na 

expressão desses genes foram produzidas, permitindo confirmar que a redução na 

expressão desses elementos promove aumentos significativos nos teores de 

clorofilas em frutos imaturos e de carotenoides, flavonoides, tocoferóis (vitamina 

E), ascorbato (vitamina C) e outros fitonutrientes em frutos maduros (Bino et al., 

2005; Cruz et al., 2018; Davuluri et al., 2004; Davuluri et al., 2005; Wang et al., 

2008). 

A repressão dos transcritos de reguladores negativos da transdução do sinal 

luminoso em tomate, como CULLIN 4 (CUL4) e COP1, igualmente resultaram no 

acúmulo de carotenoides e flavonoides (Liu et al., 2004; Wang et al., 2008). Em 

contrapartida, a supressão constitutiva por RNAi de LONG HYPOCOTYL 5 (HY5), 

um regulador positivo da transdução do sinal luminoso, reduziu os teores de 

clorofilas e a formação de tilacóides nos cloroplastos de frutos imaturos, bem 

como diminuiu o conteúdo de carotenoides totais em frutos maduros (Liu et al., 

2004). Portanto, baseado nesses resultados pode-se concluir que ao contrário de 

COP1, DET1 e DDB1, a proteína HY5 estimula a biogênese de plastídios e a 

pigmentação de frutos de tomate, o que corrobora sua atuação como um 

regulador positivo da transmissão do sinal luminoso em plantas (Gangappa & 

Botto, 2016). A atuação das proteínas COP1 e DET1 como repressoras de 

respostas fotomorfogênicas em plantas se baseia na promoção da degradação, via 

ubiquitinação, de proteínas que atuam como reguladoras positivas na transdução 

do sinal luminoso, tais como HY5, sendo que esse mecanismo de degradação pós-

traducional de fatores promotores da fotomorfogênese tem sido interpretado 

como um aspecto regulatório chave na cascata de sinalização desencadeada pelos 

fitocromos (Gyula et al., 2003; Wang & Wang, 2015). 

Como mencionado anteriormente, incrementos no conteúdo de carotenoides 

em frutos de tomate desencadeados por mutações ou modificações por 

transgenia em genes relacionados à percepção/transdução do sinal luminoso são 

quase sempre acompanhados de mudanças conspícuas na abundância, tamanho 

e/ou ultraestrutura dos plastídios. Grande parte dos estudos sobre a formação de 
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plastídios e a diferenciação de cloroplastos em cromoplastos tem sido realizada 

em tomateiro, uma vez que durante a maturação do fruto carnoso desta espécie 

desenvolvem-se cromoplastos programados para sintetizar e acumular grandes 

quantidades de carotenoides, tocoferois e outros fitonutrientes lipofílicos (Egea 

et al., 2010; Li & Yuan, 2013).  

Ao contrário do observado em linhagens transgênicas com alterações em 

genes de biossíntese de carotenoides, mutantes e transgênicas com mudanças em 

genes relacionados à transdução do sinal luminoso (como as mutações hp) são 

caracterizadas não apenas por aumentos nos fluxos das rotas biossintéticas de 

compostos nutracêuticos, mas também apresentam incrementos significativos na 

capacidade de síntese e estocagem dessas substâncias em seus frutos (Azari et 

al., 2010b; Cookson et al., 2003; Liu et al., 2004). Essa constatação corrobora o 

atual entendimento de que um dos fatores limitantes ao aumento no conteúdo de 

fitonutrientes em frutos carnosos consiste em restrições na capacidade de 

produção e armazenamento dos mesmos e, portanto, esforços devem ser 

canalizados para a geração de frutos com plastídios maiores, mais abundantes e 

com estrutura interna mais favorável ao acúmulo desses compostos (Azari et al., 

2010b; Cocaliadis et al., 2014; Kolotilin et al., 2007; Wang et al., 2008).  

Diante desse cenário, faz-se necessário aquilatar o conhecimento atual 

acerca do modo pelo qual o sinal luminoso controla a biogênese plastidial, 

especialmente no que tange ao papel de fotorreceptores como fitocromos durante 

a formação dessa organela. 

Dada a importância central dos fitocromos na cadeia de transdução dos 

sinais luminosos e seus consequentes impactos na regulação da biossíntese de 

vários compostos de valor nutricional, parece-nos plausível hipotetizar que 

alterações quantitativas advindas da sobre-expressão dos genes de fitocromos  

bem como da modulação de sua ativação por luz especificamente nos tecidos do 

fruto alterariam os processos de produção e acúmulo de fitonutrientes, gerando 

tomates com maior conteúdo de compostos nutracêuticos de importância para a 

saúde humana, como carotenoides, tocoferóis, vitamina C e flavonoides, sem 

afetar o desenvolvimento vegetativo das plantas. 
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OBJETIVOS 

 

A presente tese tem como objetivo principal investigar os impactos da 

manipulação dos níveis de fitocromos bem como de sua atividade como estratégia 

para a biofortificação de frutos do tomateiro.    

De forma específica, empregamos uma abordagem fruto-específica para a 

sobre-expressão da forma nativa do FITOCROMO B2 (PHYB2) e da forma mutada 

PHYB2Y252H (constitutivamente ativa independente do sinal luminoso) e avaliamos 

os impactos de ambas manipulações especialmente sobre o perfil global de 

transcritos, biogênese dos plastídios e acúmulo de compostos de valor nutricional 

durante o desenvolvimento e amadurecimento dos frutos de tomateiro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conhecimento dos mecanismos moleculares, bioquímicos e fisiológicos pelos 

quais as plantas respondem aos sinais luminosos nos permite identificar possíveis 

alvos de manipulação biotecnológica visando especialmente a modificação de 

traços agronômicos de interesse, tanto para facilitação do cultivo e colheita 

quanto para a melhoria da saúde e nutrição humana. Nesse sentido, os resultados 

obtidos pela presente tese contribuem com a demonstração de que a manipulação 

da atividade de fotorreceptores consiste numa interessante estratégia 

biotecnológica para a biofortificação de frutos.  

Através da sobre-expressão fruto-específica da forma nativa do fotorreceptor de 

luz vermelha/vermelha-distante PHYB2 e de uma forma mutada 

constitutivamente ativa PHYB2Y252H em tomateiro, verificamos aumentos 

significativos em diversas classes de compostos bioativos considerados 

antioxidantes benéficos para a saúde humana, como carotenoides, flavonoides e 

vitaminas C e E. Entre os resultados mais interessantes, comprovamos pela 

primeira vez que a manipulação da atividade dos fotorreceptores é uma estratégia 

fotobiotecnológica para a biofortificação de frutos carnosos, uma vez que o 

acúmulo de antioxidantes foi significativamente intensificado pela sobre-

expressão de PHYB2Y252H em comparação à forma nativa do fotorreceptor.  

Grande parte dos impactos positivos observados puderam ser explicados pela 

influência de PHYB2 e PHYB2Y252H sobre o desenvolvimento de plastídios, 

organelas relacionadas com a síntese e a capacidade de armazenamento de vários 

compostos bioativos, e sobre a modulação diferencial de genes envolvidos com a 

biossíntese de antioxidantes.  

A mutação resultante da ativação constitutiva independente de luz do fitocromo 

foi originalmente observada em PHYB de Arabidopsis thaliana e, nesta tese, 

constatamos que a mesma estratégia pôde ser utilizada em outra espécie como o 

tomateiro, uma vez que a estrutura e a função de diversos elementos da cadeia de 

transdução do sinal luminoso é conservada entre os vegetais. Dessa forma, 
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hipotetizamos que a modulação da atividade dos fotorreceptores como estratégia 

para biofortificação pode ser aplicada com sucesso em outros frutos carnosos.  

Algumas novas interessantes perguntas podem ser formuladas a partir dos 

achados registrados nesta tese. Como se dá a interação do fitocromo 

constitutivamente ativo com seus fatores intermediários bem como o seu turnover 

ao nível de proteína? Seria possível potencializar os efeitos observados pela 

introdução de novas mutações de ganho-de-função além da Tyr252-para-His ou 

pela combinação de outros fitocromos mutados para ganho-de-função? Qual seria 

o limite de capacidade de estocagem de compostos bioativos no fruto através da 

modulação fruto-específica? Como se comportaria o fruto transgênico fora da 

planta mãe em condições de pós-colheita? Quais seriam os impactos da 

incorporação da mutação Tyr252-para-His via estratégias de edição genômica (e.g., 

sistema CRISPR-Cas9) sobre o desenvolvimento e produtividade da planta, bem 

como sobre a qualidade dos frutos?  

Espero, ainda, que a presente tese tenha contribuído para ressaltar a importância 

de investimentos para a Educação, Ciência e Tecnologia brasileiras, uma vez que 

todos os resultados e avanços científicos aqui apresentados somente foram 

possíveis graças ao apoio financeiro e suporte institucional de órgãos públicos.  
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