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Diversos estudos elucidaram mecanismos envolvidos com a organogênese in vitro, 
porém pouco é conhecido a respeito da fase de aquisição de competência, 
fundamental para que a regeneração ocorra. Alguns genes já foram identificados por 
interferirem na fase de aquisição de competência em tomateiro (Solanum 
lycopersicum L.), mas ainda existem diversas lacunas a serem esclarecidas. Para 
investigar a expressão de genes e o controle hormonal na fase de aquisição de 
competência, foram utilizados os mutantes de tomateiro, sob o background genético 
da cultivar Micro-Tom (MT), MT-Rg1 e MT-pro (procera), os quais afetam positiva 
ou negativamente a organogênese in vitro, respectivamente. Embora a resposta 
constitutiva a giberelina no mutante MT-pro seja conhecida, a identidade molecular 
do gene RG1 permanece indefinida. O mutante MT-Rg1 apresenta aumento tanto na 
formação de gemas caulinares quanto de raízes e reduz o tempo necessário para a 
indução desses órgãos, devido à diminuição do período para a aquisição de 
competência. A partir do estabelecimento das fases de aquisição de competência e 
indução da organogênese in vitro para MT e MT-Rg1, foram identificados genes 
diferencialmente expressos entre estes genótipos. Entre estes genes, CELL DIVISION 
CYCLE ASSOCIATED 7 e LACCASE 1A estão regulados positivamente em MT-Rg1 e 
todos estão fortemente relacionados à fase de aquisição de competência, e a alterações 
na proliferação de células do protoxilema durante o início da organogênese. Por outro 
lado, a resposta constitutiva à giberelina no mutante MT-pro reduz a formação de 
gemas caulinares e raízes e aumenta a formação de calos in vitro, sem afetar o tempo 
requerido para a indução de gemas caulinares e raízes. De forma oposta a MT-Rg1, o 
gene CDCA7 apresenta expressão reduzida durante a fase de aquisição de 
competência em MT-pro, diminuindo o número de células do protoxilema em divisão. 
Outro fator importante para a divisão celular no mutante MT-pro é o aumento da 
expressão do gene WUS, causando um aumento da proliferação das stem cells, que 
são células indiferenciadas relacionadas à formação de novos órgãos. Esta 
proliferação celular inadequada, somada a uma alteração desfavorável na homeostase 
das citocininas, justifica o efeito negativo do alelo pro na formação de gemas 
caulinares, o que permitiu a criação de um novo modelo para organogênese in vitro. 
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