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A localização física do transgene no genoma hospedeiro
influencia a sua probabilidade de escape, uma vez que
várias regiões de genoma apresentam diferentes taxas de
introgressão. Se a introgressão no genoma silvestre se der
nas vizinhanças de algum gene importante para sua
sobrevivência ou competitividade, o transgene terá maior
chance de persistir na espécie. No entanto, se o transgene
for neutro para competitividade, ele persistirá, dependendo
de fenômenos aleatórios de recombinação. Raybould e Gray
(1994) concluíram que muitos transgenes que codificam
para características sem vantagem competitiva no habitat
agiram como gene neutro.
Uma das principais preocupações dos ecologistas com o uso
de variedades transgênicas é a possibilidade de os
transgenes escaparem dos organismos geneticamente
modificados, invadirem o genoma de populações silvestres
e, dessa forma, causarem desequilíbrio ecológico no meio
ambiente.
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Esse processo de escape
em outros organismos
envolve incorporação,
expressão do transgene
receptora.

gênico e instalação do transgene
é denominado "introgressão" e
estabilização, recombinação e
no indivíduo ou na população

Quase nada é conhecido sobre o escape de transgenes para
organismos silvestres ou cultivados, que compartilham o
mesmo habitat. Embora poucos estudos tenham sido
realizados nesta área, alguns princípios têm sido
estabelecidos sobre fluxo gênico.
Umbeck et al. (1991) estudaram a dispersão de pólen de
algodão transgênico via insetos. No trabalho desses
autores, a fonte do pólen transgênico foi circundada por
plantas de algodão não-transgênicas em um raio de 25 m,
cuja função era atuar como dreno para o pólen disperso
pelos insetos. A polinização cruzada a partir da planta
transgênica para as adjacentes caiu de 5 para menos de 1%
quando a distância entre fonte e dreno subiu de 1 para 7 m.
Foi detectado, entretanto, pequena percentagem de
polinização cruzada mesmo nas plantas a 25 m de distância
da planta transgênica fonte do pólen.

Transferências Horizontal e Vertical
Se duas espécies distintas são geneticamente compatíveis,
de forma que podem formar uma única população, o termo
transferência vertical descreve melhor o fluxo gênico entre
os indivíduos dessa população. No entanto, se o gene em
transferência é específico de uma das espécies ou
significativamente diferente do seu "equivalente" na
espécie receptora, a melhor terminologia é transferência
horizontal.

Introgressão

33

Com relação à informação codificada pelo transgene, a
transferência vertical e a horizontal são equivalentes se
esta informação é idêntica ou suficientemente homóloga
entre os genes. Entretanto, para informações nãohomólogas, uma distinção entre os dois tipos de
transferência deve ser reconhecida.
O sucesso de qualquer transferência gênica depende da
possibilidade do transgênico em formar um sistema
geneticamente estável, para que a quantidade e a função do
transgene permaneçam constantes na população receptora.
Dessa forma, a transferência depende: i) da integração no
genoma receptor, ii) dos comportamentos meiótico e
mitótico após a integração e iii) da capacidade adaptativa
do indivíduo ou da população.
A literatura tem registrado vários casos de fluxo gênico
entre espécies cultivadas e silvestres em diferentes regiões,
conforme listado no Quadro 3.1.
A maioria dos casos listados no Quadro 3.1 se refere ao
fluxo gênico da espécie cultivada para o seu parente
silvestre. Entretanto, em alguns casos, o fluxo gênico pode
ocorrer em ambos os sentidos.
De acordo com alguns autores, a introgressão de transgenes
de espécies cultivadas em seus parentes silvestres pode
levar à extinção dos tipos silvestres. Entretanto, a
literatura não registra nenhum caso onde isso tenha sido
comprovado.
Após a hibridação entre as duas espécies e a formação do
híbrido, este deve retrocruzar com uma das espécies
genitoras para promover a dispersão gênica nas gerações
seguintes. Uma vez que a maioria dos relatos
documentados na literatura não acessa a permanência do
gene e sua expressão nas gerações seguintes, torna-se
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extremamente difícil distinguir fluxo gênico per se de
hibridação interespecífica.

Quadro 3.1 – Fluxo gênico entre espécies cultivadas e seus
parentes silvestres
Nome Científico
Parente Silvestre
Região
Referência
Amarantus spp.
Amaranto-silvestre
Califórnia
8
Beta vulgaris
B. maritima
Inglaterra
1
Dacus carota
Cenoura-silvestre
Canadá
2
Helianthus annus
H. bolanderi
Califórnia
7
Hordeum vulgar
Cevada-silvestre
Ásia
4
Medicago sativa
M. falcata
Turquia
2
Oryza sativa
Arroz-vermelho
EUA
3
Sorghum bicolor
S. halepence
EUA
4,9
Zea mays
Z. mexicana
México
6
Zea mays
Tripsacum
América do Sul
5,6
Zea mays
Z. diploperennis
México
10
Referências: 1) Eijlander (1989), 2) Small (1984), 3) Langerin et al.
(1990), 4) Harlan (1965), 5) Mangelsdorf (1961), 6)
Farquharson (1957), 7) Heiser (1947), 8) Tucker e Saver (1958),
9) Wet (1966) e 10) Doebley (1984).

Incompatibilidade e Introgressão
Incompatibilidade Pré-Zigótica
O desenvolvimento de incompatibilidade pré-zigótica entre
populações é o principal passo da especiação. Uma das
maiores preocupações com a transferência gênica
horizontal entre espécies isoladas por barreiras prézigóticas é a quebra desses mecanismos de isolamento.
Existem
vários
mecanismos
que
explicam
a
incompatibilidade pré-zigótica. Um deles é baseado na
capacidade de reconhecimento entre as espécies, como
ocorre na auto-incompatibilidade. Em alguns casos, pode
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ocorrer a inibição da germinação de pólen com determinada
constituição genética.
Incompatibilidade Pós-Zigótica
Quando a incompatibilidade pré-zigótica entre duas
populações é inexistente ou incompleta, a fecundação pode
ocorrer e há a formação do zigoto. Se a incompatibilidade
age após a formação do zigoto, ela pode manifestar-se,
causando a sua inviabilidade ou esterilidade. Uma das
formas de atuação da incompatibilidade pós-zigótica é a
dessincronia na replicação do DNA.
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